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Uspešni tudi v nemirnih časih 
Gorenjska banka je v letošnjih prvih devetih mesecih bilančno vsoto 
povečala za desetino in ustvarila 12,2-milijarde tolarjev bruto dobička. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Cerklje - "Letošnje poslovno 
leto je za Gorenjsko banko 
nemirno, a uspešno," je dejal 
predsednik uprave Zlatko 
Kavfič, ko je v torek na tradi-
cionalni novinarski konfe-
renci ob svetovnem dnevu 
varčevanja skupaj s Članoma 
uprave Gorazdom Trčkom 
in Srečkom Korberjem pred-
stavil dosežke in usmeritve 
banke. Zakaj nemirno, a 
uspešno? Nemirno pred-
vsem zaradi močno poveča-
ne konkurence, nekaterih za 
bančništvo neobičajnih do-
godkov, priprav na uvedbo 
evra in nekoliko prehitrega 
prehoda na mednarodne ra-
čunovodske standarde poro-

čanja, uspešno pa zato, ker je 
prvih devetih mesecih pove-
čala bilančno vsoto za deseti-
no, na 308 milijarde tolarjev, 
in dosegla 12,2 milijarde to-
larjev bruto dobička, to je dob-
rih 16 odstotkov več kot v 
enakem lanskem obdobju in 
84 odstotkov letos načrtova-
nega. Rezultat je deloma tudi 
posledica preteklih in izred-
nih dogodkov, še zlasti odlo-
čitve države, ki ji je predčas-
no odplačala za več kot tride-
set milijard tolarjev obveznic 
in posojil. Donos na kapital 
pred obdavčitvijo je bil ob tri-
četrtletju }0,3-odstotni, pov-
prečje za slovenske banke je 
bilo 16 odstotkov, stroški na 
bilančno vsoto so znašali 
1,63 odstotka, v vseh bankah 

povprečno 2,42-odstotni. Za-
nimivo: če bi Gorenjska ban-
ka poslovala s tolikšnimi 
stroški, kot je povprečje za 
vse banke, bi bil dobiček za 
2,5 milijarde tolarjev manjši. 

Na vprašanje o možni po-
vezavi z Abanko je predsed-
nik uprave Zlatko Kavčič od-
govoril, da v banki ne zanika-
jo možnosti za takšno pove-
zavo, ne morejo pa potrditi 
nekih konkretnih dejanj. Kot 
uspešna in kapitalsko močna 
banka so se namreč priprav-
ljeni povezovati z domačimi 
ali tujimi bankami, ki zago-
tavljajo enako ali podobno 
stroškovno učinkovitost, bolj-
šo informacijsko tehnologijo 
ter razvoj novih storitev. 

^ 21. stran 
Na novinarski konferenci: uprava Gorenjske banke - predsednik Zlatko Kavčič (v sredini) in 
člana Srečko Korber (levo) in Gorazd Trček (desno). /fok>: T,na doh 

Drevi Naj pridelek 2005 
v Cerkljah 
SIMON SUBIC 

Občina Cerklje na Gorenj-
skem pod vodstvom župana 
Franca Čebulja, v sodelova-
nju z Aktivom kmečkih žena 
in LRV - Listo za razvoj vasi 
pod Krvavcem organizira 
kulturno zabavno prireditev 
Naj pridelek 2005, ki bo da-
nes, 28. oktobra 2005, ob 19. 
uri v kulturni dvorani za-
družnega doma v Cerkljah. 
Gost prireditve bo novi direk-
tor Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Kranj Branko Ravnik. 

Za naj pridelek se bodo po-
tegovali pridelovalci zelja, 
krompirja, rdeče pese, krm-
ne pese, sladkorne pese, ko-
renja, nadzemne kolerabe, 
podzerruie kolerabe in repe. 

Pridelovalcem najtežjih treh 
pridelkov v vsaki kategoriji 
bodo podeljene bogate na-
grade. Letos komisija za teh-
tanje vabi vse pridelovalce -
tekmovalce, da se udeležijo 
tehtanja z začetkom ob 18. 
uri. Na prireditvi bodo tehta-
li le najtežje pridelke v posa-
mezni kategoriji. 

V zabavnem delu bodo 
nastopili ansambel Trgovci 
s kvartetom J in Ž Ž (Cer-
kljanska fara) ter Dečve -
pevke Folklorne skupine 
Sava. Prireditev bo povezo-
val Jože Jerič. Prireditve se 
vsako leto udeleži veliko lju-
di od blizu in daleč, saj je 
zanimivo videti, kaj lahko 
vse zraste na poljih. 

Vabljeni! 

Viljem Leban, nov direktor 
kranjske knjižnice 

StreANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Svetniki so v sredo 
na seji sveta mestne občine 
Kranj s 17 glasovi za, 9 pro-
ti in 4 vzdržanimi glasovi 
za novega direktorja Osred-
nje knjižnice Kranj potrdili 
Viljema Lebana, profesorja 
filozofije in diplomiranega 
literarnega komparativista. 
Dosedanjemu direktorju 
Anatolu S ternu je potekel 

mandat. Z Lebanovo izvolit-
vijo soglašajo tudi občine, 
ki so nastale iz bivše kranj-
ske, pozitivno mnenje k 
imenovanju je podal tudi 
strokovni svet Osrednje 
knjižnice Kranj. Nekaj kri-
tik je bilo le na račun tega, 
da so strokovnjaka spet 
"uvozili" od drugod. Leban 
prihaja iz Tolmina, v krat-
kem pa se bo preselil v 
Ljubljano. 

V nedeljo uro nazaj 

V nedeljo, 30, oktobra, bo zaradi 
prehoda s poletnega na sred-
njeevropsko oziroma zimsko raču-
nanje časa spanec za eno uro daljši. 
Ob treh zjutraj bo treba premakniti 
urne kazalce za eno uro nazaj. 

PRISTOPNINA BREZPLAČNO 
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Stoletnica kamnišk ih čebelarjev 

Člani Čebelarskega društva Kamnik v letošnjem letu praznu-
jejo 100 let od takrat, ko je Čebelarsko društvo za Kranjsko, 
Štajersko, Koroško in Primorsko 20. januarja 1905 ustanovi-
lo Čebelarsko podružnico Kamnik. Ob jubileju so bili odliko-
vani s strani Čebelarske zveze Slovenije z zlatim odličjem 
Antona janše, kar je najviSje čebelarsko priznanje v Sloveni-
ji. Radi bi izdali tudi kroniko v pisni obliki in ob koncu no-
vembra pripravili svečano proslavo, zato prosijo sponzorje 
za finančno pomoč do konca tega meseca. |. P. 

Obvest i lo naročn ikom In bralcem 

Zaradi praznikov dneva reformacije in dneva spomina 
na mrtve bo izšla naslednja številka Gorenjskega glasa v 
sredo, 2. novembra. 
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Čakajoč na odločitev 

o Kovorju 

Določitev lokacije za gorenjsko odla-

g a l i i t e o d p a d k o v je ta trenutek ena 

od najboljvvročih gorenjskih politič-

nih i e m . V l|ovorju, kjer naj bi bilo od-

lagališče, bo d a n e s zbor krajanov. V 

Radovljici 'pa b o d o do odločitve o lo-

kaciji V Kovorju nadaljevali postopek 

za lastno deponi jo . ^ 

C O R E N j S K A 

D o m bo srce Mojstrane 

V s r e d i i č u M o j s t r a n e s o odprli ob-
nov l j eno stavbo, v kateri s o dobili 
p r o s t o r e tudi z o b o z d r a v s t v e n a am-
bulanta , v e č n a m e n s k a dvorana , pi-
sarni in frizerski sa lon. Kranjskogor-
ski župan Jure Žer jav je na otvoritvi 
dejal, da naj bo d o m srce in središče 
kraja. 

R A Z G L E D I 

Iščimo luč 

in ne preklinjajmo teme 

Ljubljanski ško f in metropolit msgr . 

Alojz Uran je bil gost Glasove preje, ki 

j e bila tokrat v Adergasu. Nadškof je 

povedal marsikaj zanimivega, tudi to, 

da med n a m i še deluje zli duh in da 

zaradi odprave celibata ne bi bilo več 

duhovnikov. 

1 2 , 1 3 

K M E T I J S T V O 

Omejitve tudi 

na Gorenjskem 

Zaradi potrditve najnevarnejšega vi-

rusa ptičje gripe na Hrvaškem je slo-

venska veterinarska uprava območ je 

z izrazitim tveganjem razširila na več-

ino države. Slovenija je na epidemijo 

pripravljena. Med drugim je naročila 

$00 .000 kosov zdravila tamifiu. 
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V R E M E 

Danes bo pretežno jasno. 
V soboto in nedelo bo predvsem 
po kotlinah nizka oblačnost, 
Id bo lahko vztrajata ve^i dei 
dneva. Vi^e ho jasno. 
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POLITIKA danica.zavH@g-glas.si 

Sindikati proti 
reformam 
D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R 

Kranj, Ljubljana - Po mne-
nju sindikalistov bodo ob-
čutno zmanjšale ekonom-
ske in socialne pravice de-
lavcev, vlada pa ob tem ne-
gira socialni dialog, zato se 
tudi zatekajo k skrajnim 
sredstvom. Ta teden so se 
predstavniki reprezentativ-
nih sindikatov sestali s 
predsednikom vlade Jane-
zom Janšo, ki je uvedbo re-
form označil tudi kot mož-
nost ureditve plašnega si-
stema. Z odpravo davka na 
plače in razbremenitvijo 
delodajalcev naj bi imeli 
sindikati večji manevrski 
prostor in bodo lahko od 
delodajalcev zahtevali več 
za delavske plače. Dialog 
med sindikati in premie-
rom se nadaljuje, za 26. no-
vember pa ostaja napoved 
delavskih demonstracij. 

"Ne nasprotujemo vsem 
reformam, nekatere med 
njimi pa močno poslabšuje-
jo položaj delavcev, zaradi 
česar so vse naše aktivnosti 
usmerjene k protestnemu 
shodu," je povedala Roma-
na Oman, sekretarka Zveze 
svobodnih sindikatov Slo-
venije, območne organiza-
cije Gorenjske. "Reformam 
nasprotujemo iz dveh raz-
logov: ker se bodo spet do-

gajale na plečih delavcev in 
ker vodijo v še večje družbe-
no razslojevanje, ko bodo 
bogati še bogatejši in revni 
še revnejši. Zlasti enotna 
davčna stopnja, za katero 
reformatorji trdijo, da bo 
povečala konkurenčnost 
gospodarstva, bo med ljud-
mi naredila še večje razlike. 
Mislim, da se bo veliko lju-
di, ki se bojijo učinka takih 
sprememb, udeležilo sho-
da." 

"K protestnemu shodu 
smo povabljeni vsi sindika-
ti in tudi druge organizaci-
je, zato se ga bomo vseka-
kor udeležili tudi mi," do-
daja tudi Jože Antolin, 
predsednik Sveta gorenj-
skih sindikatov, ki so done-
davna pripadali Konfedera-
ciji sindikatov 90, sedaj pa 
nič več. Antolin je prepri-
čan, da gre pri protestu za 
taktično potezo največjih 
sindikalnih central, ki naj 
vlado pripravi do tega. da 
bo o reformah premislila. 
O teh v njihovem sindikatu 
še niso veliko govorili, češ 
da se bo v času javne raz-
prave o reformah najbrž še 
precej spremenilo (in mor-
da protestni shod sploh ne 
bo več potreben), vsekakor 
pa brez soglasja socialnih 
partnerjev k spremembah 
do teh ne bi smelo priti. 

OGREVANJE BREZ 
OLJA IN DIMNIKA 

P R I H R A N E K 

T O P L'0 T N A 
Č R P A L K A 
Zeussolar d.o.o.. Mače 6. Preddvor 
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G G I I Z L E T I V zadnjem hipu: zaradi odpovedi 
je za oba izleta že nekaj prostih sedežev. 

Grad na Goričkem, enodnevni izlet: 30. oktobra 2005 
Lepote Prekmurja in za finale G r a d na Gor ičkem 2 znameni to 
prireditvijo "NOČ ČAROVNIC". Maske so zaželene! Izlet je zagotovljen, 
na voljo pa je še nekaj sedežev. Odhod avtobusa bo ob 7. uri iz 
Kranj? izpred Gorenjskega glasa na Zoisovi 1 . 

CENA; »500 SIT 
ZA NAROČNIK^ CpRgNlSKECA CtASA - •><>% • 4.050 ?IT 

Prlekija, enodnevni izlet: 12. novembra 2005 
Nekaj prostih sedežev je Se tudi za tradicionalno praznovanje v 
jeruzalemsko-ormoSkih goricah. Degustaci je , ponudba moSta , 
vina, kostanja, koncert tamburaSev , rogistov in ansambel Čuki 
do 2 . ure zjutraj ... Ob doplačilu 3 0 0 0 sit je na voljo tudi domača 
martinova večerja v hotelu Ormož in ples z živo glasbo. Odhod: o b 
8 . 0 0 uri izpred podjetja Gorenjski glas . 

^'NARČ^^KE CORENISKECA GLASA • 10% • 4.QW SIT 

Gorenjski Clas Prijave: 04/201 42 41 ali e-poSta: info(g)g-glas.si 

^ ^ ^ ^ S j * Informacije in prijave: tel.: 04/235 84 20 ali 
C J 041/518 638 ali e-pošta: info@linda.si 

Preiskovali bodo sami sebe 
Politične elite bodo nadzorovale same sebe, pravi Samo Bevk, poslanec SD, stranke, ki je protestno 
zapustila zasedanje državnega zbora ob obravnavi zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana • Poslanci državne-
ga zbora so z večino glasov 
kot neprimernega zavrnili 
predlog zakoria o verski svo-
bodi in verskih skupnostih, 
ki ga je vložil poslanec LDS 
Aleš Gulič. Vlada ima v pri-
pravi svoj predlog zakona av-
torja dr. Lovra Šturma. Po-
membnejša tema tokratnega 
zasedanja parlamenta je tudi 
predlog zakona o dvojnem 
označevanju cen v tolarjih in 
evrih. Dvojno informativno 
označevanje naj bi se po 
vladnem predlogu začelo 1. 
marca 2006. Poslanci De-
SUS so z dopolnilom želeli 
doseči, da bi bilo dvojno 
označevanje obvezno z datu-
mom določitve fiksnega me-
njalnega tečaja, temu pa so 
se pridružile tudi opozicijske 
stranke, češ da bi uvedba 
dvojnega označevanja še 
pred določitvijo tečaja lahko 
povzročila velike stroške gos-
podarstvu, Dopobiilo ni bilo 
sprejeto, vlada pa dvojno 
označevanje že za prihodnje 
leto predlaga zlasti zato, da bi 
preprečila zviševanje cen za-
radi uvedbe evra in s tem in-
flacije. Končno odločitev o 
zakonu bodo poslanci spreje-
li na današnjem zasedsuiju. 

Posebno vroča pa je bila ta 
teden obravnava zakona o ne-
združljivosti opravljanja jav-
ne fiinkdje s pridobitno de-
javnostjo, ki so jo vložili po-
slanci SNS. Največjo pozor-
nost so namenili določilu, ki 
ukinja komisijo za prepreče-
vanje korupcije. V SNS in ko-
alicijskih sfrankah so prepri-

čani, da je tako imenovana 
Kosova komisija nepotrebna, 
neučinkovita, draga, da ne 
preprečuje korupcije, njene 
naloge pa naj bi po dopolnilu, 
ki so ga predlagale koalicijske 
stranke, opravljala nova par-
lamentarna komisija. Ta naj 
bi štela sedem članov, večino 
bi imela opozicija. Dopolni-
lom koalicijskih strank je 
večina pritrdila, ni pa bilo iz-
glasovano dopolnilo LDSi ' 
po katerem bi dosedanja 
protikorupdjska komisija še 
naprej ostala samostojen 
nadzorni organ. Opozicijska 
stranka S D pa je razpravo in 
odločanje obstruirala. 

"Za Socialne demokrate je 
ukinjanje samostojne proti-
kompcijske komisije nespre-
jemljivo, zato smo skušali 
sporno besedilo zakona o ne-

združljivosti opravljanja jav-
ne fiinkcije s pridobitno de-
javnostjo z amandmaji do-
polniti," je za Gorenjski glas 
povedal poslanec SD Samo 
Bevk, "Naše predloge je vla-
dajoča večina v državnem 
zboru brez argumentiranih 
pojasnil zavrnila. Zakon pri-
naša ukinitev samostojne ko-
misije, njene naloge pa bo 
opravljala kar državnozbor-
ska komisija, ki jo vodi po-
slanka iste stranke. Poslanci 
bodo torej preiskovali sami 
sebe, v besedilu zakona pa 
manjkajo tudi sankcije, ozi-
roma kazni. Ob tem je dvo-
lično ravnanje vlade. Na ob-
last je prišla ravno z velikimi 
besedami o kompciji, zdaj pa 
podpira ukinitev evropsko 
primerljive komisije. Zato 
smo poslanci in poslanki SD 

v torek drugo obravnavo tega 
škodljivega zakona, s kate-
rim želita vladna koalicija in 
nacionalna stranka onemo-
gočiti protikorupcijsko delo-
vanje, protestno zapustili." 

Tudi duhovna oskrba 
policistov 

Državni zbor je obravnaval 
predlog o spremembah in 
dopolnitvah zakona o polici-
ji, ki uvajajo versko oskrbo 
tudi za policiste. Opozicijski 
stranki in SNS so menili, da 
je določba neustrezna, saj 
posega v ustavno ločitev med 
državo in verskimi skupnost-
mi, razen tega pa privUegira 
le eno versko skupnost. Nji-
hova dopolnila so bila zavrn-
jena, poslanci SNS pa so ob 
tem sejo protestno zapustili. 

p ^ e s N e -
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Šola ni vrednostno nevtralna 
Občinski odbor SDS Radovljica je gostil ministra za šolstvo dr. Milana Zvera in direktorja kranjske 
enote zavoda za šolstvo Miha Mohorja. 

DANICA ZAVRL Ž L E B I R 

Radovljica - Na javni tribuni 
z naslovom Perspektive 
osnovnega in srednjega šol-
stva, ki so se je udeležili 
predvsem radovljiški šolniki, 
so z gostoma govorili o devet-
letki, avtonomiji šole in uči-
telja, o večji vlogi staršev, o 
evropskih raziskavah, ki pri-
merjajo znanje naših otrok v 
primerjavi z onimi v razvitih 
državah, o vzgojni vlogi šole, 
O prednostih in nevarnostih 
nastajanja zasebnih šol, o 
zmanjševanju vpisa v sred-
nje šole, o didaktični prenovi 
gimnazije, o ciljni usmerje-
nosti k pridobivanju znanja 

za maturo. Zdi se, da imajo v 
šoli prednost izobraževanje, 
znanje, ciljno usmerjeno 
učenje, dril, vendar je zanjo 
značilna tudi vzgoja. Nobe-
na šola ni vrednostno nev-
tralna, je dejal minister, tudi 
naša temelji na vrednotah 
evropske kulture. Pogovarja-
li so se tudi o ukrepih, ki 
omogočajo večjo samostoj-
nost šolam, kjer bi se osnov-
ne šole denimo v zadnji tri-
adi lahko odločale o samo-
stojnem oblikovanju pred-
mernika, o zdmževanju 
predmetov, o načinu izvaja-
nja nivojskega pouka, tudi o 
morebitni izvedbi zunanjega 
preverjanja znanja. Zanj 

slednje je minister dejal, da 
ne bodo več merilo vpisa v 
srednjo šolo, pač pa povratna 
informacija o znanju otrok. 
Učitelji so na ministra naslo-
vili tudi vrsto praktičnih 
vprašanj, pomembnih za 
njihovo vsakdanje delo v 
šoli, nekatera opažanja pa so 
dodali tudi starši. 

Predsednik občinskega od-
bora SDS Zvone Prezelj je s 
sogovomild (poleg ministra 
in Miha Mohorja so bili naj-
aktivnejši mag. Andrej Po-
točnik iz društva Pobuda za 
šolo po meri človeka, Janez 
Globočnik, iz sveta praktikov 
pri ministrstvu za šolstvo in 
gostitelj, Jože Pogačar, rav-

natelj Ekonomske gimnazije 
in srednje šole Radovljica) 
razblinil dvome o tem, ali 
javna tribuna neke stranke 
sodi v srednjo šolo. Sodi, ko 
gre za obisk resornega mini-
stra, česar so bili v Radovljici 
veseli ne le člani stranke 
SDS, pač pa tudi šolniki in 
župan Janko S. Stušek. Sled-
nji je kritično spregovoril o 
vse večjih stroških, ki jih 
imajo občine s predšolsko 
vzgojo, saj ti znašajo že 12 
odstotkov vsega proračuna. 
Na ministrstvu iščejo mož-
nosti, kako občinam poma-
gati v teh zagatah, saj želijo, 
da bi bilo v predšolsko vzgo-
jo vključenih čim več otrok. 

mailto:danica.zavH@g-glas.si
mailto:info@linda.si


AKTUALNO info@g-glas.si 

Prvi zbor krajanov daties 
Domačine bodo vprašali, kaj mislijo o ureditvi sodobnega regijskega centra za ravnanje z odpadki pri 
naselju Kovor? 

S T O J A N S A J E 

Kovor - V ponedeljek zvečer se 
je sestal na prvi izredni seji svet 
K S Kovor. Osmim svetnikom 
in trem krajanom so se pridru-
žili predstavniki Ministrstva za 
okolje in prostor RS s sodelav-
ci ter dani uprave Občine Tr-
žič. Pogovarjali so se o možni 
umestitvi regijskega centra za 
odpadke na lokadji pri naselju 
Kovor. 

V uvodu je Borut Sajovk po-
jasnil, da svet KS Kovor na-
sprotuje tej zamisli, dokler ne 
bo znano stališče krajanov. 
Zato predlagajo izvedbo refe-
renduma v krajevni skupnosti 
in še prej izmenjavo mnenj na 
zboru krajanov. Kot je povedal 
tižiški župan Pavel Rupar, je 
že dal pobudo za občinski refe-
rendum, saj o tako pomembni 
zadevi ne morejo odločati 
sami. Pred tem predlaga orga-
nizacijo vsaj dveh zborov, da bi 
zbrali vprašanja in pripombe 
ter predstavili pozitivne in ne-
gativne plati projekta. Ker o 
njem niti sami niso obveščeni, 
so povabili goste iz države. 
Predsednik Sajovic jih je sez-
nanil, da se je občina že pred 
desetletjem zavzemala za širi-
tev deponije. Odlaganju od-
padkov iz občine niso naspro-
tovali, so pa zahtevali urejanje 
deponije. S stanjem so relativ-
no zadovoljni, čeprav še ni re-
šeno čiščenje izcednih vod, od-
vajanje plinov in prometno 
grlo v vasi. Premalo so naredili 
za ločeno zbiranje odpadkov, 
saj vas Zvirče z okrog 140 hiša-
mi še nima ekološkega otoka. 

Domačini so se prvič pogovarjali s predstavniki občine In stroke o f)rihodnosti deponije 
odpadkov pri Kovorju. 

Ob tem jih skrbi, kakšni bodo 
problemi na odlagališču od-
padkov za 265.000 ljudi. Po-
misleke imajo tudi o lokaciji za 
regijski center. 

"Zaostritev standardov v rav-
nanju z odpadki leta 2008 nas 
sili k ugotovitvi, kaj je najboljša 
rešitev za vse. Spoznati mora-
mo, kakšne spremembe se 
obetajo z regijskim centrom. 
Enako kot krajani želi tudi ob-
činska uprava predstaviti mi-
nistrstvu pomisleke in proble-
me ter dobiti odgovore na 
vprašanja," je poudaril Izidor 
Jerala iz tržiškega urada za 
urejanje prostora. "Pozitivne 
in negativne plati regijskega 
centra bomo predstavili na sre-
čanjih z ljudmi. Ker je projekt 
šele v fezi predloga, je sedaj čas 

za razprave in pripombe. Več 
neznank bomo rešili pred refe-
rendumom, manj bo predsod-
kov o centru," je ocenil Zoran 
Stojič in dejal, da se splača do-
voz odpadkov za vsaj 100.000 
ljudi. Irena Koželj iz agencije 
RS za okolje je potrdila, da od-
lofitve o centru še ni. Lokacija 
pri Kovorju ima prednost zara-
di hidrogeoloških pogojev. 
Kjerkoli bo center, bodo vplivi 
na okolje manjši od sedanjih 
deponij. Tam bodo odlagali le 
ostanke odpadkov, ki ji bodo 
sortirali v vsaki občini. Tudi se-
žigalnica ni predvidena. 

Kljub taldm zagotovilom so 
predstavniki civilne iniciative 
izrazili več pomislekov. Hel-
mut Klemene je nasprotoval 
izgubi dragocene narave zara-

di pohlepa po renti, Miro Lapa-
nja pa je opozoril na probleme, 
Id jih imajo bližnji prebivalci 
že zaradi sedanje deponije. 
Svetnik Mirko Dobre je izrazil 
upanje, da ne bodo imeli regij-
skega centra v najlepši občini v 
Sloveniji. O tem se bodo odlo-
čali prebivalci tržiške občine 
na referendumu 18. decem-
bra, če bo predlog zanj potrdil 
občinski svet Kot je ob koncu 
srečanja privolil svet KS Kovor, 
bo danes, 28. oktobra 2005, ob 
18. uri v dvorani gasilskega 
doma prvi zbor krajanov. Na 
njem bodo imenovali pred-
stavnike kraja v delovno sloipi-
no, ki se bo ukvarjala z aktiv-
nostmi za podrobno predstavi-
tev regijskega centra odpad-
kov. 

Čakajoč na odločitev o Kovorju 
v radovljiški občini bodo do odločitve o gorenjskem odlagališču odpadkov v Kovorju nadaljevali 
s postopkom za pridobitev gradbenega dovoljenja za lastno deponijo. 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Radovljica - V radovljiški ob-
čini bodo po sklepu sredine 
seje občinskega sveta do 1. 
marca prihodnje leto, ko bo 
znana odločitev o ureditvi 
gorenjskega odlagališča od-
padkov v Kovorju, nadaljeva-
li s postopki za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za 
lastno odlagališče odpadkov 
(Diro) v krajevni skupnosti 
Otok. Svete krajevnih skup-
nosti Otok, Brezje in Mošnje 
bodo seznanili z dejstvi, zna-
nimi po obisku ministra za 
okolje in prostor Janeza Po-
dobnika v občini, v okviru 
konzorcija Cero pa bodo na-
daljevah s prizadevanji za 
sklenitev dogovora o ravna-
nju z odpadki na Zgomjem 
Gorenjskem. 

Kot je radovljiški župan 
Janko S. Stušek zapisal v po-
ročilo o aktivnostih za iz-
gradnjo centra Diro za obdo-
bje od začetka julija do sredi-
ne oktobra, se ministrstvo za 
okolje in prostor zavzema za 
ureditev skupnega, gorenj-
skega odlagališča odpadkov v 

činskemu svetu predlagal, da 
jo podpre. V primeru, da 
bodo v tržiški občini zavmih 
ureditev centra v Kovorju, 
bodo v okviru konzorcija 
Cero ohranili sprejeto reševa-
nje problematike ravnanja z 
odpadki v okviru treh manj-
ših regij - Kranj, Domžale in 

Radovljiška občina, ki vozi odpadke v Logatec, je v 
primerjavi z ostalimi na Gorenjskem v neenakoprav-
nem položaju. Odpadke odlaga po ceni 22 tolarjev za 
kilogram, Tržič in Jesenice po okvirni ceni 8 tolarjev, 
Kranj pa po 3,6 tolarja. 

Kovorju. Če bo regijski cen-
ter t u ^ radovljiški občini za-
gotovil dolgoročno, okoljsko 
in cenovno sprejemljivo reši-
tev, ki bi bila ugodnejša od 
projekta Diro, bo župan ob-

Zgomja Gorenjska. V Radov-
ljici se zavzemajo, da bi z ob-
činami z Zgornje Gorenjske 
sklenili pogodbo o dolgoroč-
nem sodelovanju, po kateri bi 
do leta 2015 odlagali odpadke 

na odlagaližče Mala Mežakla, 
potem pg v radovljiški Diro. 

Župan bo svetom krajev-
nih skupnosti Otok, Brezje 
in Mošnje predstavil poročilo 
o izvedenih aktivnostih ter 
možnost za morebitno razši-
ritev deponije za količino 
500 tisoč kubičnih metrov 
odpadkov, kar je pogoj za pri-
dobitev državnega in evrop-
skega denarja. Občina bo le-
tos za projekt Diro porabila v 
proračunu predvideni zne-
sek 132 milijonov tolarjev, za 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja pa bo potrebovala še 
okoli 45 milijonov tolarjev. 
Izračunali so, da so z opustit-
vijo odlaganja odpadkov na 
Mali Mežakli in odločitvijo 
za cenejši Logatec, prihranili 
več, kot je bil dosedanji stro-
šek za projekt Diro. 

Zaradi odloka trgovci 
slabe volje 
Dostava blaga v mestno jedro Kranja dovoljena 
le do desete ure dopoldan. Župan napovedal 
spremembe odloka. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - Vstop z vozili v staro 
mesto jedro Kranja je mogoč 
na dveh mestih, a le s poseb-
nimi dovolilnicami oziroma 
elektronskimi karticami, ki 
omogočajo spust potopruh 
stebričkov. Pred kratkim nas 
je poklicala ogorčena lastnica 
lokala v mestnem jedrn, da 
ima blokirano kartico, zato 
niso mogU dostaviti blaga do 
trgovine. Ta podatek zares 
drži za ure, v katerih ni več 
dovoljena dostava blaga. 
" Imam dobavitelje iz vse Slo-
venije. Kako naj zagotovim, 
da bo nekdo, ki pripelje blago 
iz Prekmurja, prišel sem zgo-
daj zjutraj in zapustil mestno 
jedro do zahtevane desete 
ure dopoldan.'" še sprašuje 
lastnica lokala. Župan Mo-
hor Bogataj pravi, da so s tem 
le začeli uveljavljati Odlok o 
ureditvi in varnosti cestnega 
prometa v mestni občini 
Kranj, ki so ga svetniki spre-
jeli letos spomladi. "Sama 
omejitev pa je stara že skoraj 
trideset let," je še poudaril 
župan. Nekaj pojasnil je dal 
tudi vodja mestne inšpekcije 
Janez Rakar: "Leta 2 0 0 0 
smo postavili potopne steb-
ričke, saj smo mislili, da 
bomo s tem rešili problema-
tiko prometa v starem delu 

mesta, a se je izkazalo, da 
tudi sankdje redarjev ne po-
magajo. Zato ni bilo druge 
rešitve, kot da to fizično pre-
prečimo." Zakaj potem niso 
ponudili neke nadomestne 
rešitve, je bUo še vprašanje. 
"Nadomestne rešitve ni, saj 
imamo veljaven odlok. Je pa 
res, da is^ajamo le tisto, kar 
do zdaj ljudje niso spoštova-
li," je povedal Rakar. 

Svetnica Vlasla Sagadin je 
na seji sveta mestne občine 
Kranj, ki je bila v sredo, vpra-
šala, ali lahko potopijo steb-
ričke ob nedeljah dopoldan, 
ko ljudje hodijo k maši. "Med 
njimi je veliko starejših in 
nepokretnih," je poudarila. 
Župan je napovedal: "V roku 
dveh mesecev bomo predla-
gali spremembe in dopobit-
ve k obstoječemu odloku in 
bomo poskušali upoštevati 
tudi to željo." Glede dostave 
blaga pa župan kot primer 
navaja Miinchen: "Tam je 
dovoljeni čas dostave le do 
osme ure zjutraj, sicer trgov-
ci uporabljajo ročne vozičke, 
s katerimi prepeljejo blago 
do nakladalnih prostorov na 
vstopih v staro mestno jedro. 
Tudi m i razmišljamo, da bi 
našim trgovcem na dveh 
vstopih v staro mestno jedro 
zagotovili nakladalne prosto-
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Regijsko tekmovanje M l ad ina in gore 

V Osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja je bilo regijsko tek-
movanje Mladina in gore. Tekmovalo je 19 ekip. Program se 
je začel s sprejemom ekip, nato so se bohinjski osnovnošol-
ci predstavili v kratkem kulturnem programu. Tekmovalce in 
njihove mentorje so nagovorili načelnik Mladinskega odse-
ka Bohinj Andrej Rožič, ravnatelj OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Jože Cvetek, Mojca Odar in Brigita Čeh pa sta kot organiza-
torki tekmovanja tekmovalce seznanili s pravili tekmovanja. 
Sledil je tekmovalni del - pisanje testov, istočasno pa so 
mentorji tekmujočih ekip izmenjali mnenja in izkušnje pri 
delu z mladimi planinci. Po kosilu so se mladi planinci po-
merili še v orientaciji na Ajdovskem gradcu. 

Pn/o mesto na tekmovanju Mladina in gore so si prislužili 
Blejski kozorogi, na državno tekmovanje pa gredo še ekipe: 
2. M G O Ruševec (Semič), Vezalkice (Trzin), 4. Bohinjski 
pupki (Bohinj), 5. Breze (Semič), Zlatorogi (Žiri), 7. Loški 
gorniki (Škof)a Loka), 8. Svizci (Bohinj), 9. Prešvicane srajce 
(Medvode), ki so, po izboru sotekmovalcev, dobile tudi na-
grado za najboljše ime ekipe. Zmagovalna ekipa v orienta-
cijskem tekmovanju so bili Cepci. K. L. 

RADOvgiCA 

Prejemniki Linhartovih plaket 

V radovljiški občini bodo ob letošnjem drugem občinskem 
prazniku, n . decembru - obletnici rojstva Antona Tomaža 
Linharta, podelili tri Linhartove plakete. Po sklepu občinske-
ga sveta jih bodo prejeli Franc Markelj iz Radovljice, upoko-
jeni ravnatelj osnovne šole Antona janše Radovljica, za živ-
ljenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja, Franc Sla-
konja Iz Lesc za 50-letn0 neprekinjeno sodelovanje v Pihal-
nem orkestru Lesce in v organih društva ter Moški pevski 
zbor Podnart za 40-letno uspešno širjenje pevske kulture v 
Lipniški dolini in v občini. C. Z. 

RADOVLJICA 

Razstava Upornik i z raz logom 

Radovljiško jeseniško območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo je v avli občinske stavbe v Radovljici pripravilo 
razstavo z naslovom Uporniki z razlogom, ki prikazuje na-
stanek in delovanje Manevrske strukture narodne zaščite v 
letu 1990. Razstavo bodo odprli danes, v petek, ob i8, uri, 
na ogled pa bo do lo. novembra. C. Z. • 

RADOVLJICA 

Mesto bo dobilo javno stranišče 
član radovljiškega občinskega sveta Avgust Mencinger ugo-
tavlja, da Radovljica nima javnega stranišča in da bi ga lah-
ko uredili v Mrakovi hiši, ki pa je še vedno zanemarjena in v 
sramoto mestu. V občinski upravi odgovarjajo, da bodo pri-
hodnje leto začeli s prenovo hiše in jo korlčali do turistične 
sezone, v kleti pa bodo tudi javne sanitarije. Poleg tega na-
črtujejo še prenovo dela graščine, pri tem pa bodo v pritlič-
ju tudi obnovili sanitarije in jih zgradili še za Invalide. C. Z. 

KRANJSKA GORA 

Rekordna sezona 

Medtem ko so zaradi slabega vremena v večini gorenjskih 
turističnih središč zabeležili slabšo poletno turistično sezo-
no, se v Kranjski Gori lahko pohvalijo z dobrim obiskom. 
Kot je povedal direktor Lokalne turistične organizacije 
Kranjska Gora jaka Hrastnik, so od januarja do septembra 
zabeležili za 12 odstotkov več nočitev kot v enakem obdo-
bju lani. Od tega se je število nočitev domačih gostov po-
večalo kar za 23 odstotkov, tujih pa za 9 odstotkov. Med 
tujci so prevladovali gostje iz Italije, Velike Britanije, Nem-
čije, Hrvaške, Belgije in Avstrije. Opazili so porast števila 
gostov iz Izraela, Madžarske ter Bosne in Hercegovine in 
Srbije in Črne gore. U. P. 

NAKLO 

Priznanja za dober med 

Člani Čebelarskega društva Naklo so že petič pripravili 
ocenjevanje kakovosti medu. Na prireditvi 14. oktobra v Os-
novni šoli Naklo se je vsem zahvalil za sodelovanje predsed-
nik Č D Naklo Janez Pivk. Organizatorjem je čestital za vz-
trajno delo Janez Mihellč iz Čebelarske zveze Slovenije, ki je 
podelil štiri bronasta priznanja, 13 srebrnih priznanj in dve 
priznanji za udeležbo. S. S. 

Slavijo oče, sin in hčerka 
Janko Pšenica z Rodin je 26. oktobra dočakal 97 let. Dan prej je imel rojstni dan sin Vojko, dan zatem 
pa hči Nataša. 

STOJAN SA JE 

Rodi ne - Na Rodine, kjer živi 
hči Nataša Mali z družino, se 
je Janko Pšenica preselil pri-
bližno pred 15 leti. Po smrti 
žene Fani ni mogel biti dolgo 
sam. Tukaj se dobro počuti, 
saj je okolica lepa. Dokler je 
bil bolj pri močeh - do 93. 
leta starosti je vozil avto, je 
rad hodil na daljše sprehode. 
Sedaj je raje okrog hiše, saj 
mu pešata sluh in vid. Vse-
eno veliko bere, ker ga zani-
ma tudi sedanje dogajanje. 
Mladost je preživel na Jeseni-
cah, kjer je končal meščan-
sko šolo in pozneje še sred-
njo tehniško šolo. Službo je 
dobU v Kranjskih elektrar-
nah. Prehodil je pestro po-
klicno pot od monterja na te-
renu do direktorja H E Mo-
ste, leta 1965 pa se je upoko-

Janko Pšenica (v sredini) je za jubilej nazdravil z gosti in 
hčerko (prva levo). 

jil kot v. d. direktorja Savskih 
elektrarn. Dejaven je bil tudi 
v poravnalnem svetu, poroč-
nem uradu. Krajevni skup-
nosti Žirovnica in več dru-
štvih. 

"Janko se je izkazal kot 
dolgoletni tajnik D U Žirov-
nica in je zaslužen tudi za 
nakup stavbe upokojencev," 
ga je pohvalil predsednik 
Edo Kavčič ob obisku za nje-

gov 97. rojstni dan. Z njim 
je prišla še zaupnica za Ro-
dine Ana Kermc, darilo pa 
sta prinesla žirovniški žu-
pan Franc Fajfar in tajnica 
Mojca Dimitrov. Njihovega 
obiska se je slavljenec zelo 
razveselil, saj je bil vedno va-
jen stikov z ljudmi. S sorod-
niki - kakih 30 se jih zbere 
skupaj - so praznovali že mi-
nulo soboto. Za to imajo do-
ber razlog, saj imata rojstna 
dneva dan pred njim sin 
Vojko, dan za njim pa hči 
Nataša. Ob njima je še sin 
Janez. Vs i so m u zapustili 
devet vnukov in deset pra-
vnukov. Kot je povedal Jan-
ko Pšenica, mu družina veli-
ko jx)meni. V ponos so mu 
tudi pohvale za delo v prete-
klosti, od priznanja Zveze 
upokojencev Slovenije do 
državnega odlikovanja. 

Različni obrazi rejništva 
Na območju radovljiškega centra za socialno delo je petnajst rejniških 
družin. Najtežje jih je najti za najstnike. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Radovljica - V radovljiškem 
centru za socialno delo so le-
tos že tretje leto 2apored pri-
pravili dan odprtih vrat z na-
slovom Ko družina sama ne 
zmore več, tokrat s poudar-
kom na rejništvu - dejavno-
sti, ki ima v Sloveniji dolgo 
tradicijo, a jo še vedno 
spremljajo stereotipi. Kot je 
povedala direktorica centra 
Miloša Kos Ovsenik, so ob 
tej priložnosti pripravib po-
svet o rejništvu, izdali knjiži-
co Obrazi rejništva in sezna-
nili javnost z izvajanjem rej-
niške dejavnosti. 

Na območju radovljiškega 
centra je po besedah stro-
kovne delavke za rejništvo in 
posvojitve Monike Pogačar 
petnajst rejniških družin s 
skupno enaindvajsetimi 
otroki. Da mora otrok v rej-
niško družino, so najpogos-
tejši razlogi nesposobnost 
enega ali obeh staršev za 
skrb in vzgojo otroka, zapu-
stitev, zanemarjanje in zlo-
raba otroka, težke družinske 
in socialne razmere, čez-
merno uživanje alkohola, 
zdravstvene težave ali smrt 
staršev. Pri iskanju primer-
ne rejniške družine najprej 
preverijo možnosti na ob-

močju centra, potem pa tudi 
na širše. Najtežje je najti rej-
niške družine za najstnike, 
kažejo pa se tudi potrebe po 
družinah, ki bi bile usposob-
ljene za ravnanje z otroki, 
žrtvami spolnih zlorab, ter s 
telesno in duševno prizade-
timi. Projektna skupina za 
vsakega otroka pripravi na-
črt, da bi se čimprej lahko vr-
nil v svojo družino. Vedno 
jim to ne uspe, veliko otrok 
ostaja v rejništvu do polno-
letnosti oz. do zaključka red-
nega šolanja. Družine se ne 
odločajo za rejništvo zaradi 
zaslužka, nagrada je simbo-
lična od 25 do 32 tisoč tolar-

jev, veliko večja nagrada jim 
je, kot pravijo, otrokov na-
predek. . 

Zanimive so izkušnje rej-
nic, zapisale so jih v knjižid 
Obrazi rejništva. 

Rejnica Danica je doslej 
imela trinajst otrok, skoraj 
vsi so hodili v šolo s prilago-
jenim programom, a z veliko 
truda in potrpežljivosti jih je 
spravila na pravo pot: dva sta 
zidarja, en pleskar, dve nata-
karici, ena je poročena in 
ima otroke, ostali so se vrnili 
k svojim družinam in hodijo 
od doma v šolo. Rejnica 
Zdenka ugotavlja, da je rejni-
štvo posebna oblika materin-
stva. "Ne začne se s spočet-
jem, ne raste v trebuhu. Rodi 
se s prihodom otroka, raste s 
časom, ki si ga podariva z re-
jencem. Na izkušnji, da drug 
drugemu nekaj pomeniva, 
gradiva občutek lastne vred-
nosti," je zapisala. 

Dom bo srce Mojstrane 
v Mojstrani so slovesno predali namenu nov večnamenski objekt. 

URŠA PEEERNEL 

Mojstrana - V središču Moj-
strane so minulo sredo od-
prli prenovljen in dograjen 
objekt na Savski 1. V stavbi 
so že doslej imeli prostor pi-
sarna krajevne skupnosti, 
splošna zdravstvena ambu-
lanta, krajevna knjižnica, tu-
ristična pisarna, pisarna pla-
ninskega društva, pošta, 
urejeni pa so bili tudi klub-
ski prostori. Na novo pa so 
zdaj prostor dobili še zoboz-
dravstvena ambulanta, več-
namenska dvorana, pisarni 

za potrebe občanov in fri-
zerski salon. Celotni stroški 
investicije so znašali 120,5 

milijonov tolarjev. Kot je ob 
tem dejal kranjskogorski 
župan Jure Žerjav, si na ob-

čini želijo, da bi dom kraja-
ni radi obiskovali in da bi 
postal srce in središče kraja. 
Na slovesnem odprtju doma 
sta trak prerezala prof. dr. 
Josip Turk in Cvetka Lakota, 
prvi zdravnik in prva medi-
cinska sestra, ki sta v zdaj 
prenovljeni stavbi imela 
prvo ambulanto že leta 
1959. Sicer pa so Mojstran-
čani pripravili prisrčen kul-
turni program, ki ga je pove-
zovala Branka Smole, pela 
je mezzosopranistka Moni-
ka Bohinec, nastopili so Pi-
halni orkester Jesenice-
Kranjska Gora, učenka moj-
stranske osnovne šole Alma 
Topalovič kot glasnik z bob-
nom ter igralka Leona Gom-
boc kot 2iljeva Anca iz Tri-
glavskih pravljic. 
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V bolnišnici stanovanja 
Staro bolnišnico bodo porušili in zgradili nova stanovanja. Občina bo pridobila gradbeno dovoljenje, 
zemljišče pa prodala. 

RENATA SKRJANC 

Bled - Razpadajoči objekt 
stare bolnišnice že leta ne 
služi ničemur, čim prejšnjo 
vu-editev dotrajane stavbe pa 
si želijo tudi stanovalci so-
sednjega več stanovanjskega 
objekta. Njena lastnica obči-
na Bled si že nekaj časa pri-
zadeva, da bi stavbo in pripa-
dajoče zemljišče prodala, 
vendar zaradi neurejenih 
zemljiških zadev tega doslej 
ni mogla storiti. "Za staro 
bolnišnico ni bila narejena 
odmera, ki je osnova za pro-
dajo zemljišča, zato občina 
objekta doslej tudi ni mogla 
prodati. Po prvotnih zami-
slih naj bi razpadajoči objekt 
porušili in namesto njega 
zgradili več stanovanjski ob-
jekt, kot kaže pa bo na zem-
ljišču stare bolnice zrasel ob-
jekt s štirimi nadstandardni-
mi stanovanji, s čimer se 
strinjajo tudi stanovalci ob-
jekta na Ribenski 30," je de-
jala Irena Čemigoj Rus, vod-
ja oddelka za prostor na ob-
čini Bled. 

Novi objekt naj bi bil zgra-
jen kot zrcalna slika sosed-
nje stavbe, v njem bodo štiri 
velika stanovanja, predvide-

Namesto stare bolnišnice naj bi zgradili luksuzna stanovanja. 

na so tudi štiri parkirna me-
sta, pet parkirnih mest pa še 
ob Ribenski cesti. Kot je po-
vedal Dušan Prezelj, direk-
tor občinske uprave občine 
Bled, naj bi občina izpeljala 
postopek za pridobitev grad-
benega dovoljenja in dorekla 
velikost ter namembnost ob-
jekta, sedanji objekt naj bi 
pomšili, potem pa z razpi-
som poiskala graditelja. Na 
občini računajo, da bodo 
gradbeno dovoljenje pridobi-
li v dveh do treh mesecih. 

Stavba, ki je nekoč služila 
zdravljenju, je bila nazadnje 
namenjena socialnim stano-
vanjem, od devetdesetih let 
pa je objekt prazen in propa-
da. "Stanovalci sosednjega 
objekta se strinjajo s seda-
njo parcelacijo, predlog za-
njo in za vpis služnostne 
pravice pa sem že oddala," 
je pojasnila Čemigoj Ruso-
va. Občina mora pri prido-
bitvi gradbenega dovoljenja 
pridobiti tudi soglasja stano-
valcev sosednje stavbe. Za 

solastništvo objekta stara 
bolnica pa teče tožba bivše-
ga lastnika stanovanja v so-
sednjem več stanovanjskem 
objektu, ki meni, da je so-
lastnik zemljišča, na kate-
rem stoji stara bolnica. Ob-
čina Bled mora sprazniti ob-
jekta na Ljubljanski cesti 1} 
in na Kolodvorski 22, zato 
trenutno potrebuje štiri sta-
novanja, ki jih še ni našla, 
saj je na blejskem trgu ne-
premičnin povpraševanje 
večje od ponudbe. 

Poslovna cona 
v Preddvoru 
Po prvi obravnavi predloga odloka o lokacijskem 
načrtu poslovne cone Preddvor pričakujejo 
zadnje pripombe. 

STOJAN SAJE 

Preddvor - V občini Preddvor 
že več let čutijo potrebo po 
zagotovitvi zemljišč za grad-
njo stavb obrtnikov in malih 
podjetnikov. V planskih do-
kumentih so predvideli pri-
memo območje za poslovno 
cono, ki se nahaja v južnem 
delu naselja Preddvor, na le-
vem bregu Kokre. Program 
priprave lokacijskega načrta 
je vodstvo občine sprejelo 
maja 2004, nakar je steklo 
pridobivanje smernic nosil-
cev urejanja prostora. Pred-
log lokacijskega načrta je bil 
pripravljen in javno razgr-
njen avgusta in septembra 
2005. Po javni obravnavi je 
župan potrdil dane pobude, 
je poveM Borut Ulčar iz Re-
gijske razvojne družbe Dom-
žale pred prvo obravnavo od-
loka o lokacijskem načrtu po-
slovne cone na seji občinske-
ga sveta 19. oktobra. Z odlo-
kom je v kompleksu poslov-
ne cone predvideno oblikova-
nje 14 funkcionalnih enot po-
vršine od 600 do 1200 kva-
dratnih metrov, petnajsto 

enoto na 2800 kvadratnih 
metrih površine pa bi bilo 
moč razdeliti na 4 manjše 
enote. Na vzhodu se cona na-
vezuje na državno cesto, na 
zahodu pa preko novega mo-
stu na desni breg Kokre. Pre-
čno na glavno cesto sta načr-
tovani dve prometnici in ure-
ditev }2 parkirišč izven posa-
memih enot. Občinski svet 
je podprl tak predlog odloka, 
župan Franc Ekar pa je po-
zval vse zainteresirane, da po-
dajo zadnje pripombe pred 
drugo obravnavo odloka. 

Svetniki so se seznanili 
tudi s poročilom o uresniče-
vanju letošnjega proračuna v 
prvem polletju. Ker ne bo 
pričakovanih blizu 690 mili-
jonov tolarjev od prodaje de-
leža v sistemu daljinskega 
ogrevanja, so popravili še od-
lok o proračunu občine Pred-
dvor za leto 2005. Po obra-
vnavi problematike urejanja 
javnih cest so pooblastili žu-
pana, da objavi javni poziv 
lastnikom zemljišč na trasah 
občinskih cest za dogovor o 
brezplačnem prenosu zem-
ljišč na občino. 

KRANJ 

Zahvala krvodajalcem 
Dvorano mestne občine Kranj so prejšnji petek zvečer spet 
napolnili krvodajalci, ki se jim Območno združenje Rdečega 
križa Kranj na vsakoletnem srečanju zahvali za najdragoce-
nejše darilo življenju. Kar 141 jubilantom, ki so kri darovali 
25, 30, 35, 40, 45,50, 60, 70, 80, 90, 100,120 in celo 200-
krat, so podelili priznanja, s srebrnimi in bronastimi znaki 
ter diplomo in priznanji Rdečega križa pa so nagradili 13 po-
sameznikov, eno družini in dve podjetji. Med letošnjimi kr-
vodajalskimi rekorderji je z 200 odvzemi krvi najvišje Neža 
Jugovic, 120-krat je daroval kri Jožef Šilar, 100-krat Martin 
Dacar, 90-krat Leon Kern, 80-krat Anton Medved, 70-krat pa 
Alenka Cegnar, Vili Horvat in Stojan Marn. D. Ž. 

KRANJ 

Občinsko upravo bo vodila ženska 
Z imenovanjem sedanjega direktorja občinske uprave Ivana 
Hočevarja na mesto direktorja javnega podjetja Komunala 
Kranj na skupščini podjetja 18. oktobra bo z decembrom pri-
šlo do spremembe. Od prvega decembra dalje bo vršilka 
dolžnosti direktorice občinske uprave mestne občine Kranj 
Tatjana Hudobivnik, doslej vodja oddelka za gospodarske in 
premoženjske zadeve. S. K. 

PODREČA 

Slovesnost ob obletnici Simona Jenka 
Jutri bo v Podreči slovesnost ob i70-letnici rojstva pesnika 
Simona jenka. Med 9. in 10. uro dopoldan vam bodo izrekli 
dobrodošlico z domačo pogostitvijo, ob 10.30 bo kulturni 
program pred spomenikom v Podreči. Slavnostni govornik 
bo dr. France Bernik. Ob n. uri bo odhod proti Prašam, ti-
sti, ki težko hodite, se boste lahko peljali s konjsko vprego. 
V Mavčičah si boste lahko ogledali razstavo, ob 12.30 pa bo 
v Prašah, pred Simonovo domačijo, sledil kulturni program. 
Nastopili bodo Moški pevski zbor Davorin jenko, Folklorna 
skupina Nemilje • Podblica, Moški pevski zbor Simon Jenko, 
Lovski pevski zbor ter učenci iz osnovnih šol Mavčiče in Si-
mona jenka Smlednik. S. K. 

KRANJ 

Sedmim otrokom 
brezplačna kosila 
v humanitarni akciji Rdeče-
ga križa Drobtinica so v Kra-
nju uspeli zbrati 571.200 to-
larjev, kar zadostuje za pla-
čilo šolskih kosil sedmih 
otrok iz socialno ogroženih 
druži.n. Denar je prispevalo 
13 donatorjev, zbrali so ga 
tudi s prostovoljnimi pri-
spevki v nabiralnik, deset 
pekarn in slaščičarn ter 
kranjska območna enota 
CZS pa so podarili pecivo. 
Tega so prostovoljci Rdeče-
ga križa ob sodelovanju Klu-
ba študentov Kranj prodaja-
li na stojnici na Maistrovem 
trgu v Kranju in s tem obele-
žili tudi svetovni dan hrane. 
Letos so v humanitarni akci-
ji Drobtinica sodelovali tudi 
otroci iz osnovne šole Jako-
ba Aljaža in Simona Jenka, 
ki so spekli 40 kosov peciva 
za brezdomce, ki se hranijo 
V razdelilnici hrane na Plani-
ni. D. Ž. 

priloga časopisa 

Gorenjski Glas 
tel.: 04 201 42 4̂  

Hofer obvešča 
Smo del vodilnega mednarodnega podjetja na področju maloprodaje živil 
z ve£ kot 3000 poslovalnicami po svetu. Poslovno skupino tvorijo podjetja 
v Avstriji, zahodni In južni Nemčiji, ter tudi v Združenih državah Amerike, 
Veliki BrHanljl, na Irskem in v Avstraliji. Naš uspeh temelji na odličnih 
sodelavcih. 

Za naše poslovalnice na SirSem območju Gorenjske Iščemo 

pripravniceAke za poslovodkinje/poslovodje 
Vaše delovno 
področje bo 
obsegalo: • organizacijo in razporejanje dela v poslovalnici 

• odgovarjanje za doseganje poslovnih ciljev poslovalnice 
• vodenje in razvoj sodelavcev 
• aktivno sodelovanje pri delu v poslovalnici (tudi delo na blagajni in 

zlaganje blaga) 

• občutek za odgovornost in nadpovprečno zavzetost za delo 
» odprtost, komunikativnost In vodstvene sposobnosti 
• veselje pri d«lu s strankami 
> končano ustrezno poklicno izobrazbo V. stopnje oz. opravljen 

poslovodski Izpit 
• pripravljenost na večmesečno izobraževanje v Avstriji 
• znanje nemščine je prednost 

večmesečno temeljito uvajanje v delo 
zagotovljeno delovno mesto v mednarodno uspešnem podjetju 
dinamično in pestro delo 
možnost postati poslovodja 
nadpovprečno plačo tudi v času uv^anja v delo 

Kandidatke in kandidate, ki Vas delovno mesto zanima, vabimo, da nam v roku 
ctveh tednov pošljete proSnjo v slovenščini ali nemščini z ročno napisanim 
življenjepisom, fotografijo ter z vsemi zaključnimi spričevali In delovnimi dokazili. 

Delovno razmerje bomo najprej sklenili za določen čas šestih mesecev z nnožnosi^o naknadna 
sklenitve pogodile za nedok>čen čas. JMUI-

wvw.hofer-slovenija.si 
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Zapora dviguje pritisk 
MAT^ I A R A N T 

Podgora - Dela na cesti od 
Podgore proti Trebiji te dni 
dvigujejo pritisk tako voz-
nikom kot okoliškim prebi-
valcem. Marsikateri voznik 
bi si rad prihranil stanje v 
vrsti pred semaforjem, ki 
ga pričaka zunaj naselja 

Podgora, in zato za obvoz 
izkoristi bližnjo stransko 
cesto. To pa ni nič kaj po 
volji tamkajšnjim stanoval-
cem, ki so sami financirali 
asfaltiranje te ceste, zdaj pa 
se po njej vsak dan vijejo 
dolge kolone vozil. 

Najhuje je od 8. do 11. 
ure dopoldne, ko je glavna 

cesta popolnoma zaprta za 
ves promet. Razmere so 
postale tako nevzdržne, da 
so se prebivalci domačij ob 
stranski cesti obrnili celo 
na policijo. Omenjena ce-
sta je namreč namenjena 
bolj dovozu lokalnih prebi-
valcev do svojih hiš in ne 
vzdrži tolikšnega prometa, 
kot se po njej odvija zdaj. 
"Razen tega po njej vozijo 
celo tovornjaki in avtobusi, 
čeprav prometni znak pre-
poveduje vožnjo tovornim 
vozilo, ki presegajo skupno 
maso 7,5 tone," je razložil 
pomočnik za promet pri 
policijski postaji Škof)a 
Loka Matjaž Hudobivnik. 
Občani, je še dodal, jih kli-
čejo vsak dan in jih prosijo, 
naj ukrepajo. "Zato smo ob 
najbolj kritičnih urah zdaj 
na tej cesti prisotni skoraj 
vsak dan." 

E C O 0 1 L 

04 53177 00 
• MOŽNOST PLAČILA NA 12 OBROKOV 

• NAROČILA OD 7. DO 18. URE • VEČ ENERGUE ZA ISTO CENO ' 
• IN VERJEMITE BOUŠE KVAUTETE V SLOVENUl NI MOGOČE KUPITI 

Da vas zima 
ne bo vrgla iz tira, 

ponuja BHS, hitri servis, oprijemljive rešitve! Bogato ponudbo pnevmatik 

različnih cenovnih razredov, s katerimi boste lažje zvozili letošnjo zimo. Ker je 15. 

november vse bliže, nas obiščite v enem izmed servisnih centrov širom Slovenije. 

Z veseljem vam bomo pomagali! 
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Še vedno rada zaplešeta 
Slavka in Slavko Stanonik iz Škofje Loke sta po petdesetih letih skupnega 
življenja ponovila poročno zaobljubo. 

VILMA STANOVNIK 

Skofla Loka - V soboto je mi-
nilo natanko petdeset let, od-
kar sta pred matičarja prvič 
stopila 25-letm ženin Slavko 
Stanonik in i8-letna nevesta 
Alojzija Šilar. Spoznala sta se 
leto in pol prej, na nekdanji 
jugoslovanski praznik dan 
borca, 4. julija. Kot mnogi 
mladi sta na praznični dan 
prišla v zabaviščni park v 
Škofjo Loko in hitro ugotovi-
la, da sodita skupaj. 

Ko se po petdesetih l e ^ .. 
ozirata nazaj, se najraje spo-
minjata lepih trenutkov, ki 
sta jih skupaj prva leta preži-
vela na plesiščih in v kinu, 
kamor sta šla rada v prostem 
času, kasneje pa sta skupaj 
tekmovala na Gradisovih 
športnih igrah, saj sta bila 
oba večino delovne dobe za-
poslena v Gradisu. Slavko je 
bil Gradisu več kot dvajset let 
tudi športni referent, vrsto 
let in še sedaj je član škofje-
loškega smučarskega kluba 

Na Škofjeloškem gradu sta se Slavka in Slavko Stanonik 
zlatega jubileja veselila skupaj z domačimi, še veliko 
srečnih let pa jima je zaželel tudi grajski paž. 

Alpetour, prav tako pa še se-
daj tekmuje v balinanju za 
ekipo Trata veterani. Tudi 
Slavka je bila leta med naj-
boljšimi strelkami v občini, 
še sedaj pa tekmuje za ekipo 
loških upokojenk. Kot mizar 
je bil Slavko veliko od doma, 
Slavka pa je skrbela za dom 
in dva otroka, Janjo in Toma. 
Še danes rada zaplešeta, gre-
sta skupaj na izlet, na morje 

in v hribe. Ponosna sta zlasti 
na svoja vnuka, Tino in Nej-
ca, med željami za prihodnja 
leta pa je najpomembnejša 
ta, da si čim dlje želita ostati 
zdrava. Ter seveda s svojimi 
bližnjimi, s katerimi sta mi-
nulo soboto najprej ponovila 
poročno zaobljubo v cerkvi 
na Suhi, nato pa še na Škof-
jeloškem gradu, preživeti še 
veliko lepih trenutkov. 

Godlarji so praznovali 
S IMON Š U B I C 

Šenčur - Petnajstletnico delo-
vanja so Godlarji slavnostno 
praznovali minulo soboto, 
ko so se zbrali v Domu kraja-
nov v Šenčurju in se povese-
lili ob zvokih Gorenjskih 
muzikantov, predsednik dr-
uštva Milan Sušnik in šen-
čurski župan Miro Koželj pa 
sta podelila priznanja zasluž-
nim članom. 

Pred petnajstimi leti se je v 
Šenčurju povezalo približno 
dvajset zanesenjakov in za 
pustno soboto prvič pripravi-
lo povorko. Ta je tedaj štela 

samo tri vozove in se je pope-
ljala le skozi Šenčur. V na-
slednjih letih so Godlarji, 
ime so dobili po znani šen-
čurski godli, uspešno "nova-
čili" nove člane in število vo-
zov v povorki je stalno naraš-
čalo, tako da v zadnjih letih v 
njej sodeluje več kot dvajset 
vozov, na katerih poskušajo 
na ironičen in posmehljiv 
način prikazati aktualne do-
godke iz politike, gospodar-
stva, športa in sveta estrade. 
Danes v povorki sodeluje že 
okoli 250 ljudi, Godlarji pa 
se ne pokažejo samo v Šen-
čurju, ampak so glavna 

atrakcija pustovanja še v Kra-
nju, občasno pa tudi drugje. 
Godlarji so v petnajstih letih 
prerasli prvotne okvire, saj so 
poleg pustae povorke organi-
zirali tudi druge prireditve -
Godlarske noti, v zadnjih 
dveh letih pa tudi zelo od-
mevna koncerta Med gorenj-
skimi nageljni. 

"V petnajstih letih smo že 
veliko storili, sedaj pa si želi-
mo medse zvabiti mlade čla-
ne. Med Godlarji je prostor 
za vsakogar, še posebej pa za 
tiste z dobrimi idejami," je 
dejal predsednik društva Mi-
lan Sušnik. 

Obnovljena kapelica na Mlaki 
JASNA PALADIN 

Mlaka - Na Mlaki so v nedeljo 
blagoslovili prenovljeno zna-
menje Srca Jezusovega, ba-
ročno kapelico zaprtega tipa, 
ki so jo v tej vasi prvič postavi-
li že leta 1735. Kapelico so del-
no obnovili že leta 1991, zad-

nja obnova pa se je začela lan-
sko leto. V tem času so zame-
njali križ, Jaka Grmek iz Pše-
nične police pa je v celoti ob-
novil korpus. Kasneje so 
okrog kapelice uredili drena-
žo, obnovili so mavčni kip 
Srca Jezusovega in oba lesena 
kipa Janeza Evangelista in 

Marije, v notranjosti kapelice 
so namestili novo napisno 
ploščo, zamenjali so okno na 
pročelju, obnovili stopnice, v 
prihodnjem mesecu pa bodo 
namestili še ograjo. Velika za-
sluga za obnovo kapelice gre 
glavnemu organizatorju An-
tonu Smrekarju, krajanom za 
vse prispevke in občini Ko-
menda, ki je obnovo v višini 
1,6 milijona tudi financirala. 

Za praznik cesta do Osredkarja 
JASNA PALADIN 

Sela pri Kamniku - Letošnji 
praznik Krajevne skupnosti 
Sela pri Kamniku je prinesel 
veliko veselja, predvsem do-
mačiji Osredkar, saj so slav-
nostno odprli asfaltirani cest-

ni odsek od Resij do te kme-
tije, ki bo (Jružini olajšal pre-
voze v dolino. "Naša KS je v 
občini Kamnik med tistimi, 
z najtežjimi naravnimi pogo-
ji za razvoj pa vendar smo v 
zadnji letih s skupnimi moč-
mi asfaltirali marsikatero ce-

sto, kar ima odločilen pomen 
za obstoj teh vasi," je povedal 
predsednik KS Milan Hri-
bar, ki je skupaj z gospodar-
jem Francem Poljanškom in 
predstavnikom občine Iva-
nom Kendo tudi slavnostao 
odprl cesto. Investicija, kd so 
jo Osredkarjevi v treh etapah 
izpeljali s pomočjo KS in ob-
čine. 
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Trije Savčani v Avstrijo 
KK Sava Kranj zapušča pet kolesarjev, tudi Kranjčana Uroš Šilar in Rok jerše. Nova okrepitev Ivan Sever. 

M A J A BERTONCEL) 

Kranj - Letošnje kolesarske 
sezone je konec, pred tekmo-
valci pa so že priprave na 
novo. Pogovarjali smo se z 
Miranom Kavašem, trener-
jem Članov K K Sava Kranj. 

Je bila za vašo ekipo leto-
šnja sezona uspešna? 

"Lahko rečem, da smo do-
bro dirkali. Dirko Po Sloveni-
ji, kot najpomembnejšo v le-
tošnji sezoni, je Valter Bonča 
kot drugi najboljši Slovenec 
končal na 6. mestu, ekipno 
smo bili peti. Na dirki Po Av-
striji smo v razvrstitvi ekip 
končali na 4. mestu in bili 
tam za medije izredno zani-
mivi. Zmagali smo V N Krke 
(Kerkez) in po ulicah Kranja 
(Bonča), dve najodmevnejši 
enodnevni dirki v Sloveniji. 
Ekipa je bila številnejša in po 
imenih močnejša kot lani, 
tako da so bila tudi pričako-
vanja večja. S sedmimi zma-
gami pa je bil najbolj uspe-
šen Grega Bole." 

Bo za kolesarje sedaj kaj po-
čitka? 

"Zelo različno. Za Gašper-
ja Svaba, Michaela Knopfa in 

Uroš Šilar (na sliki) bo skupaj z Rokom Jeršetom, Hansom 
Petrom Obwallerjem in Čehom Adamom Homolko 
v prihodnji sezoni tvoril jedro ekipe Sviag. / foio: Tm. o«« 

Grego Boleta, ki so bili med 
sezono poškodovani, pofitka 
ne bo, ostali pa bodo s pripra-
vami začeli po 10. novem-
bru. Če bo vreme, bomo čim 
več treninga naredili s kole-

Ali Sava ostaja kontinental-
na ekipa? 

"Eldpa ostaja kontinental-
na, se pa obetajo nekatere 
spremembe. Dirka Po Avstri-
ji bo Sla v višjo, ekstra katego-
rijo, kar pomeni, da na njej 
ne bomo mogli nastopiti. Go-
vori se tudi, da na dkkah 2. 
kategorije v Italiji ne bo več 
prostora za tuje kontinental-
ne ekdpe. Jasno pa je, da bo-
sta za nas tudi v prihodnji se-
zoni najpomembnejši dirka 
Po Sloveniji in v Kranju." 

Kakšne so novosti v ekipi? 
"Ekdpa je skoraj v celoti že 

sestavljena. Boris Premužič 
in Gašper Pilar sta prenehala 
s kolesarstvom, Hans Peter 
Obwaller, Uroš Šilar in Rok 
Jerše pa so podpisali za novo 
kontinentalno avstrijsko eki-
po. Okrepili se bomo z Iva-
nom Severjem, ki je bil pred-
lani že pri nas, letos pa je vo-
zil v Italiji." 

ODBOJKA 

RACX)vgicA 

Blejci ugnal i odlične Švicarje 

Minulo sredo so odbojka rji Autocommerca v športni dvora-
ni v Radovljici odigrali prvo tekmo prvega kroga skupine A 
pokala Top Teams. Srečanje, ki si ga je ogledalo več kot 
700 ljubiteljev odbojke, so bolje začeli domačini In v prvih 
dveh nizih povedli z 2:0. Nato so nasprotniki iz švicarske 
ekipe Seat Volley NSfels izenačili, tako da je na koncu odlo-
čal zadnji niz, ki so ga dobili naši državni in pokalni prvaki 
in slavili s 3:2 (24, 2i, -17, -21, 17}. "Pomembno se mi zdi, 
da smo prvo tekmo v pokalu Top Teams dobili, še bolje, ker 
smo jo dobili proti favorizirani ekipi. Sicer pri igri delamo 
še precej napak, vendar so tudi te sestavni del odbojke. Ča-
kajo pa nas že novi izzivi v okviru interlige," je po sredinem 
obračunu povedal Matija Pleško. Gostje iz Švice pa so -
kljub porazu - na koncu priznali, da so bili domači odboj-
karji boljši, pohvalili pa so odlično vzdušje v dvorani in go-
stoljubnost gostiteljev. 
Odbojkarje Autocommerca pa že jutri nadaljujejo s tekmo-
vanji v interligi, ko odhajajo na gostovanje k ekipi Kazinbar-
cika. Domačim navijačem se bodo spet predstavili 5. no-
vembra, ko bodo gostili ekipo Varaždina. V. S. 

SEDEČA ODBOJKA 

KAMNIK 

Svetovno prvenstvo v sedeči odbojki za mlade 

jutri in v nedeljo bo v Kamniku potekalo prvo svetovno pr-
venstvo invalidov v sedeči odbojki za mlade. Izvedbo tega 
tekmovanja je prevzelo Invalidsko športno društvo Samo-
rastrlik, tekmovanje pa bo potekalo v športni dvorani Osnov-
ne šole Frana Albrehta. Odprtje tekmovanja bo jutri ob n. 
uri, na njem pa se bo merilo okoli sto odbojkarjev iz šestih 
držav. Brazilije, Irana, Bosne in Hercegovine, Nemčije, Polj-
ske in domača ekipa Slovenije. Prva tekma bo jutri že ob 9.30 
med Slovenijo in Iranom, zaključek tekmovanja pa bo v ne-
deljo ob i6. uri, ko bo na sporedu tekma za 1. mesto. V. S. 

MALI NOGOMET 

ŠKOF)A LOKA 

O b jubileju veteranski turnir 

Letos mineva deset let, odkar se je v dvorani na Podnu v 
Škofji Loki prvič zbrala slovenska malonogometna repre-
zentanca, ustanovni občini zbor pa so pripravili v gostišču 
"Pri Godču" pri Svetem Duhu. Ob jubileju so se v klubu 
malega nogometa Stripy odločili, da pripravijo veteranski 
turnir. Ta bo potekal to nedeljo, 30. oktobra, v športni dvo-
rani na Podnu v Škofji Loki, na turnir pa so povabili ekipe 
iz celotne Slovenije, katerih posamezniki so takrat sestav-
ljali reprezentanco. 
Tako se bodo v Škofji Loki ta konec tedna srečala veteran-
ska moštva Branika Talcev iz Maribora, Sportkiuba iz Vele-
nja, Puntarja iz Tolmina, Križevcev iz Križevcev pri Ljuto-
meru, Tutti Fruti Sončka iz Kopra in domača ekipa Stripy 
iz Svetega Duha. Turnir se bo začel ob 13. uri, ob 13.30 pa 
bo najprej na sporedu tekma Tutti Fruti Sonček - Stripy, 
sledila pa bodo srečanja Puntar - Križevci (14.15), Sport-
klub - Tutti Fruti Sonček (15.), Branik Talci - Puntar (15.45), 
Strlpy - Sportkiub (16.30), Križevci - Branik Talci (17.15). 
Ob 18. uri bo tekma za 5. mesto, ob 18.45 ^^ 3- rri®sto in ob 
19.30 za 1. mesto. V. S. 

BOKS 

KRANJ 

Srebro za Andrejo in Alena 

Minuli konec tedna so naši boksarji na stopili na mednarod-
nem turnirju v Lienzu. Člana kranjskega kluba Casino Max 
Andreja Bešter in Alen Kušlakovič sta se domov vrnila s sre-
brnima odličjema. 
Andreja je najprej z 18:14 premagala švicarsko tekmovalko 
Michel Nicole, finalno borbo z nemško boksarko Rolo El 
Halbi pa je morala zaradi poškodbe predati. Alen pa je v pol-
finalu ugnal ruskega boksarja z avstrijskim potnim listom 
Andoma Sarkasjana s 13:11, v finalu pa je izgubil z nemškim 
boksarjem Viktorjem Meternom z 9:14. V. S. 

VABIIA PRIREDITVE 

Alpinistična šola - Pri AO Tržič so razpisali alpinistično 
šolo, ki se je sicer začela že včeraj zvečer, informacije o 
njej pa dobite po e- pošti aljaž(g)anderle.info ali telefonu 
5961 950. V. S. 

Rokometni spored - V 1. A ženski rokometni ligi bo ekipa 
Loka Kave KSI že danes gostovala pri ekipi Polja, v 1. B 
državni rokometni ligi za ženske pa bo ekipa Vita Centra 
Naklo jutri ob 18. uri gostila ekipo Millenniuma. Ekipa Save 
Kranj jutri gostuje pri Zagorju, Loka pa v nedeljo pri 
Braniku. V 11. državni ligi za moške bo ekipa Radovljice jutri 
ob 17.30 gostila Chio Kranj, ekipa Alplesa Železnikov pa jutri 
odhaja na derbi srečanje z Ajdovščino. V. S. 

Odbojkarski spored - V 1. DOL za moške ekipa Calcit Kamni-
ka jutri gostuje v Murski Soboti, Štof Jesenice pa se bodo v 
ženski konkurenci ob 19. uri v O Š T. Čufar na Jesenicah 
pomerile z Venus Vitalom iz Ljubljane. V 2. D O L vodilni 
Astec Triglav gostuje v Mežici, Telemach Žirovnica se bo ob 
19. uri v O Š Žirovnica pomerila z M O K Kočevjem, drugou-
vrščeni Termo Lubnik pa se bo v derbiju kroga ob 19.30 v 
telovadnici OŠ Šk. Loka mesto pomeril z Logatcem. Ob 17. 
url se bodo v isti dvorani igralke Ž O K Partizan Šk. Loka 
pomerile z gostjami s Ptuja. V 3. D O L pa doma igrajo le 
ženske gorenjske ekipe - Bohinj: Črnomelj (OŠ Boh. Bistrica 
ob 17.00), Štof Bled : HIT Nova Gorica II (OŠ Bled ob 15.00) 
in Pizzeria Morena : Semič (OŠ Žirovnica ob 17.00). B. M. 

Vaterpolski spored - Zaradi nastopa mladih vaterpolistov na 
turnirju v Trstu 4. krog državnega prvenstva ta konec tedna 
ne bo poln. Tako bo Triglav jutri gostoval na Reki, ekipa 
Kokre pa bo tekmo odigrala v sredo, 2. novembra, ob 20.45, 
ko bo doma v Kranju gostila Branik. ). M. 

Košarkarski spored - V i . A SKL bo ekipa Loka kave TCG v 3. 
krogu jutri gostovala pri Postojnski jami, ekipa Heliosa pa je 
tekmo že odigrala. V 1 . B SKL bo ekipa Triglava jutri ob 20.15 
v dvorani na Planini gostila moštvo Nove Gorice. V 2. SKL 
bo ekipa Šenčurja CP Kranj jutri ob 18.30 v Šenčurju gostila 
ekipo Medvešček Pušnik Idrije 2000, Jeseničani gostujejo 
na Kodeljevem, Tinex Medvode pa v Kočevju. V 3. SKL - cen-
ter bo ekipa Krvavca v Cerkljah jutri ob 18.30 gostila 
Pingvine Šmartno, v športni dvorani na Planini se bosta jutri 
ob 18. uri pomerili ekipi Stražišča in Radovljice, V Žireh pa 
bo jutri ob 19. uri tekma med ekipam a Žirov in Gorenje vasi. 
Kranjska Gora v nedeljo gostuje v Celju. V 4. krogu i . ženske 
SKL ekipa Jesenic jutri gostuje pri Črnomlju, Domžale v Pos-
tojni, Odeja pa v Slovenskih Konjicah. V. S. 

Nogometni spored - V ligi Si.mobil Vodafone bo ekipa 
Domžal v nedeljo gostovala pri C M C Publikumu, v 2. SNL 
pa bo ekipa Supernove Triglava v nedeljo ob 14. uri v Kra-
nju gostila Koroško Dravograd, ekipa Tinex Šenčurja pa bo 
gostovala pri Factorju v Ljubljani. V 3. SNL-zahod bo ekipa 
Jesenic jutri ob 15. uri gostila ekipo Brd, v Dobu pri 
Domžalah se bosta ob 19. uri pomerili ekipi Roletk Doba iri 
Kalcer Vodoterma, Zarica bo gostovala v Dekanih, Ihan pa 
v Izoli. V 1 . gorenjski ligi so pari 13. kroga Britof - Velesovo, 
Sava - Bled Hirter, Visoko - Kranjska Gora, Železniki - Lesce 
in Alpina Žiri - Naklo. V 2. gorenjski ligi so pari 10. kroga 
Podbrezje - Kondor, Bitnje - Bohinj, Preddvor - Trboje in 
Ločan - Polet. Vse tekme bodo jutri, začele pa se bodo ob 
15. uri. V. S, ^ 

Tečaj za nogometne sodnike pripravnike - Društvo no-
gometnih sodnikov Gorenjske Kranj organizira tečaj za no-
gometne sodnike - pripravnike. Začel se bo v drugi polovici 
novembra, prijave zanj pa že sprejemajo na naslov: D N S G 
Kranj, p.p. 174, 4 000 Kranj, po elektronski pošti mnzg-
kranj@siol.net ali telefonu 051/342 142 (Žunič). Tečajniki 
naj v prijavi pošljejo svoje podatke (naslov, telefon, e-pošta) 
in kratek življenjepis. V. S. 

ROKOMETNI KLUB VITA CENTER NAKLO 
vabi na 

rokometno tekmo članic 1. B DRL med ekipama 
RK VITA CENTER NAKLO 

in 
Ž R K MILLENNIUM 

V DVORANO TRŽISKIH OUMPUCEV V TRŽIČ 
29. oktobra 2005 ob 18. uri 

POKROVrTEUI: 

\mr/A 

Medijski sponzor: Corenjski Glas 

mailto:kranj@siol.net
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GORENJSK I S E M A F O R 

HOKEJ V DVORANI 
Državno prvenstvo v velikem floorballu, 4. krog: FBC Bo-
rovnica - FBC Thunder Jesenice 2:7, FBC Loka Spiders De-
walt - FBK Calaks Domel - Marmor 12:0, FBC Loka Spi-
ders - FBK Ljubljana 6:0, ŠD Polycom Brlog - InSport Ca-
nadien 4:5; Na lestvici vodi ekipa FBC Thunder Jesenice z 
8. točkami. 

Državno prvenstvo v malem floorballu, 2. krog; Loka Spi-
ders U 19 - Borovnica U 19 5:6, Loka Spiders, ženske - Š D 
Marmor Hotavlje U ig 1:16. 
Mednarodna liga za ženske, i . kolo: TVZ Wikings Zeli am 
See - FBC Loka Spiders 5:7. V. S. 

NOGOMET 
Liga Sl.mobil Vodafone, 14. krog: Bela Krajina - Domžale 
i:i (1:0). Na lestvici še naprej vodijo Domžale s 30 točka-
mi. V. S. 

KOŠARKA 
1. SKL za ženske, 3. krog: Odeja - Neso Lhke 69:52, Jese-
nice - Lek Ježica 41:123. V. S. 

ŠAH 
1. turnir ciklusa mladih 2005/2006 
Končno sUnje: 1. Špela Orehek I (ŠD Vele Domžale) 2. 
Jan Župec II (ŠK Ig) 6, 3. Samo Rožič II (OŠ Tone Čufar 
Ljubljana - ŠK Ig) 6, 4. Jan Zaje II (OŠ Preserje - ŠK Ko-
menda) 5,5,... 8. Gal Drnovšek III (OŠ Ivan Grohar Škofja 
Loka - ŠS Tomo Zupan Kranj), 19. Aljaž Debeljak IV (OŠ 
Škofja Loka Mesto - ŠS Tomo Zupan Kranj) 4,5, 27. Jerne-
ja Debeljak wll (OŠ Škofja Loka Mesto - Š S Tomo Zupan 
Kranj) 4, 35. Vid Debeljak (OŠ Škofla Loka Mesto) 4, 42. 
Davor Tratnik III (OŠ Ivan Grohar Škofja Loka • ŠS Tomo 
Zupan Kranj) 4,44. Anja Dolenc wll (OŠ Škofja Loka Me-
sto - Š S Tomo Zupan Kranj) 3,5 , 47. Anže Dolenc IV (OŠ 
Škofja Loka Mesto - ŠS Tomo Zupan Kranj) 3,5. O. O. 

1. mladinska liga v Novem mestu 
Končni vrstni red: 1. Š D Jesenice 21,5 točk, 137,5 Bucholtz 
koeficient, 2. Š D Vele Domžale-2 Mladi 18/143,5, 3-
Trdnjava 1896 Ljubljana 18/143,4. ŠK Komenda Popotnik 
17/130. 5- 5 d Vele Domžale-i Mladi 16/148, 6. ŠK Ig 1 
16/137,5, 7. ŠK Milan Majcen Sevnica 15,5/149,5, 8. LSK 
Metalka Trgovina Ljubljana 15.5/132,5 , ng. Š D Novo me-
sto 15/139,10. Š D Sinfonika Vrhnika 15/116 ... 21. ŠK Sta-
ri Mayr Kranj 7/12,5. O. O. 

HOKEJ V DVORANI 

KRANJSKA GORA 

Začenja se "operacija" Švedska 

Minuli torek se je v Kranjski Gori zbrala slovenska moška 
članska reprezentanca v floorballu, ki je po uvodnih 
pripravah včeraj že odpotovala na mednarodni turnir na 
Madžarsko. Turnir je prvi v ciklusu priprav na svetovno pr-
venstvo, ki bo prihodnje leto maja v Stockholmu na 
Švedskem. Naši hokejisti bodo na turnirju v Debrecenu 
danes igrali z ekipo Poljske, jutri se bodo pomerili z madžar-
sko ekipo B in ekipo Kosic, v nedeljo pa še s prvo ekipo 
Madžarske. V. S. 

Slovenska športna revija 
ŠPORT - NOVEMBER! i 

i p o i l Ovednji tam«: 

• Komentar nogometnih knllfllutll z« svetovno pr-

venstvo 

• Jaluljlunti:Bo(iito.kirsi 

• Sargej Harimk: NB primerjajte me z Rutenko 

• Daneta Grandovac: Prva dama stipla In llubllanskega maratona 

• Tomo Mahorli: Komo trn v pati 

• Motodkltzem: Tamaha ponižala Hondo 

• Stilne rabrike: NBA. ŠKL In ŠAH 

• Kandidatka MISS SIDRTA SLOKMUE ZOM: UobIca, Nina, Tama-

ra. Vesna, (prijava: www.mlss4p0rta.sl, wwwjnlsKporta-siova-

nia.cam) 

Novembrska itevllka prestižna slovenske revije ŠI>ORT vas čaka pri | 

vaiem prodajalca časopisov, na revUo pa se lahko naročite tudi na 

01/541 76 48 ali na B^rt@sioi.ne11 

Kje bodo smučarji spali? 
Organizacijski odbor tradicionalnega Pokala Loka, ene največjih prireditev na svetu za mlade 
smučarje, ima največ težav pri iskanju prenočišč za tekmovalce. 

V I L M A STANOVNIK 

Škofja Loka - Kljub temu da 
je do februarske prireditve, 
31. Pokala Loka, še več kot tri 
mesece, se je že ta teden na 
prvi seji zbral organizacijski 
odbor. Čeprav v klubskih 
prostorih Alpetoura ni bilo 
videti novih članov, pa je po 
mnogih letih na čelu ekipe 
nov predsednik. Janeza Šte-
ra je namreč po letošnjem 
jubilejnem 30. Pokalu Loka 
na mestu prvega moža orga-
nizacijskega odbora zame-
njal dosedanji podpredsed-
nik Janez Poljanec, medtem 
ko bo fiinkcijo podpredsed-
nika opravljal Jaro Kalan, si-
cer tudi direktor Smučarske 
zveze Slovenije. 

Loški organizatorji enega 
največjih otroških smučar-
skih tekmovanj na svetu svo-
je delo vsako leto opravijo 
zelo vestno, saj si želijo, da 
jih v kar najlepšem spominu 
ohranijo bodoči asi alpskega 
smučanja (na Pokalu Loka 
so zmagovali tudi Tina 
Maze, Janica Kostelič. Ber-
nard Vajdič,...). Tako bodo te 
dni že poslali razpis za tek-
movanje v več kot petdeset 
držav, prav tako pa so za po-

Organlzacljski odbor Pokala Loka, na čelu z novim predsednikom Janezom Poljancem, je ta 
teden že začel s pripravami na novo prireditev. 

moč pri izvedbi tekmovanja 
zaprosili svoje zveste in nove 
sponzorje, kd bodo pomagali, 
da bo izvedba tekmovanja 
tudi v enaintrideseti ponovit-
vi lahko na primerni ravni. 

Največjo težavo pa bo to-
krat organizatorjem tekmo-
vanja, ki bo na Starem vrhu 
11. in 12. februarja 2006, 
povzročilo iskanje primer-
nih nastanitev za blizu štiri-
sto tekmovalcev in spremlje-

valcev, ki vsako leto ob Poka-
lu Loka pridejo v mesto {X)d 
Lubnikom. 

"Tudi v letih, ko smo v 
Škofji Loki imeli odprta vra-
ta hotela, smo morali za ude-
ležence tekmovanja iskati 
prenočišča v okolid mesta, 
največ v Selški in Poljanski 
dolini, pa vse do Kranja in 
Medvod. Letos, ko vse kaže, 
da hotel Transturist do fe-
bruarja še ne bo odprt, pa bo 

težav še več. Seveda bomo 
iskali prenočišča tudi v okoli-
ci Kranja, vendar pa si želi-
mo, da bi mladi ob tekmova-
nju spoznali predvsem Skof-
jo Loko in bili čim več sku-
paj, saj so prireditve za mla-
de smučarje, stare od enajst 
do petnajst let v veliki meri 
namenjene tudi druženju," 
pravi dolgoletni član organi-
zacijskega odbora Gašper 
Zakotnik. 

HOKEJ 

JESENICE 

D a n e s bo v vroče v Tivoliju 

V mednarodni hokejski ligi je bila ekipa državnih prvakov v 
torek prosta, so se pa zato v tekmi državnega prvenstva 
AcronI Jesenice pomerile z ekipo HIT Casinoja Kranjska 
Gora, Po pričakovanjih je ekipa HlT-a morala priznati pre-
moč prvakov, rezultat pa je bil 0:7 (0:0, 0:4, 0:3). Ekipa 
Triglava, ki je igrala z Zagrebom, je zmagala s 3:14 {1:4, i:6, 
1:4). 
Po včerajšnjih večernih tekmah, ki se do zaključka naše 
redakcije še niso končale, bo nov krog v državnem prven-
stvu na sporedu spet v ponedeljek, ko se bosta na Jeseni-
cah ob 18. uri pomerili ekipi H IC Casinoja in Mladosti, ekipa 
Triglava pa bo gostovala pri Z M Olimpiji v Tivoliju. Boj 
izenačena tekma kot v ponedeljek pa bo v Tivoliju gotovo 
danes zvečer, saj se bosta v 12. krogu mednarodne lige 
pomerili ekipi ZM Olimpije in vodilna ekipa Acroni Jesenic. 
Tekma se bo začela ob 17.30. VTZ Slavija, ki po torkovem 
porazu proti ekipi Ujpesta TE 4:5 še vedno ostaja na drugem 
mestu, je danes prosta. Naslednje tekme v mednarodni ligi 
pa bodo že v nedeljo, ko bo ekipa Acronija ob 18. uri doma 
gostila AlboVolan. V. S. 

RADOVLJICA 

Špor t tudi med počitnicami 

Športna zveza Radovljica in Srednja gostinska šola Radovlji-
ca v sklopu akcije "HURA PROSTI ČAS" v času jesenskih 
počitnic omogočata dijakom in dijakinjam koriščenje 
športne dvorane in sicer vsak dan od 9. do 13. ure. Dijaki in 
dijakinje se bodo lahko urili v malem nogometu, odbojki, 
namiznem tenisu in badmintonu. Prisotni bodo tudi šport-
ni pedagogi. V. S. 

WWW.GORENjSKIGLAS.SI 

NOGOMET 

LJUBLJANA 

Akcija "G l ave gore " dobro sprejeta 

S tekmami 14. kroga Slovenske nogometne lige se je za-
ključil prvi del akcije "Glave gor!". Akcija se je na pobudo 
Sindikata profesionalnih nogometašev Slovenije začela na 
dan kvalifikacijske tekme Slovenija : Škotska, nadaljevala pa 
se bo v sodelovanju z drugimi športniki. Poleg SPINS-a v 
njej sodelujejo Onkološki inštitut in vsa slovenska onkološ-
ka društva - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Sloven-
sko združenje za boj proti raku, Europa Donna in Fraj-an. 
Poleg njih so se akciji pridružili še Sindikat Športnikov 
Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in No-
gometna zveza Slovenije. 
Eden izmed pobudnikov akcije je Jaka Jakopič, profesional-
ni igralec nogometa, ki je raka preživel in se zopet vrnil na 
nogometne zelenice. Je aktiven član v Društvu onkoloških 
bolnikov Slovenije, pri akciji pa je nastopal v oglasih in na 
plakatih. Poleg oglasov in plakatov so organizatorji priprav-
ili še informativne zgibanke, ki so jih dobili gledalci na dveh 
krogih 1. Slovenske nogometne lige, panoje in transparente 
v obliki žoge na stadionih, nogometaši pa so pred tekmami 
nosili majice s sloganom akcije 'Glave gor!'. V. S. 

VATERPOLO 

KRAN} 

Ca l i č skupaj z Mert l jem? 

Kranjski Vfiterpolist Teo Galič se je odločil, da zapusti svoj 
dosedanji klub, francoski Marseille. Kot je povedal v tele-
fonskem pogovoru, se je s klubom razšel prijateljsko, ima 
pa že ponudbi iz grškega PAOK-a in italijanske ekipe 
Francesco Acicastelo iz Catanije, za katero bo v letošnji se-
zoni igral tudi reprezentant Aleksander Mertelj. Teo se bolj 
nagiba k igranju na Siciliji, odločil pa se bo te dni, ko priha-
ja domov v Kranj. J. M. 

mailto:viima.stan0vmk@g4as.si
http://www.mlss4p0rta.sl
http://WWW.GORENjSKIGLAS.SI


H o f e r sporoča iz naše ponudbe 
GRESTA 

Higienski vložid 
• nofini, 

16 kosov ali O Q Q 
• anatomski, s " 

25 kosov ^ .^99 

CRESTA 

Higiensid vtoiki, 
anatomsici l 1 
• klasični, f V 

MVLOVE 

Plenice 
Junior.ll - 2 5 kg, 
54 kosov 

s . 2 . 3 9 4 

€9,99 

Hofer 

MVLOVE 

Plenice 
If Maxi, 7 - 18 kg, 

62 kosov 

sT 2 . 3 9 4 

€9,99 

s . 3 3 3 

€1,39 

CRESTA 

Ultra Plus higienski vložki 
• klasični, 20 kosov ali 
• super, 14 kosov 

CRESTA 
Tamponi 
• klasični, 84 kosov ali 
• super, 42 kosov 

S« 2 . 3 9 4 ; WYLOVE 
£>QQQ Pants plenice 
^ 38 kosov 

1 4 2 ^ v i A 
^ m Vatirane palčke, 
^ 200 kosov 

M O R A N A 

Premium toaletni papir 
iz čiste celuloze, 3-ptastni, 
njmene barve, z vtiskom ^ 6 4 5 

€2,69 
metuljčka, 10x180 lističev 

^ ^ M O R A N A 

Deluxe toaletni papir 

" " T c S S a ; : - Papirnati robčki v škatli 
, J d X160 Bstičev ; 4-plastnl, 100 kosov 

M O R A N A 

M O R A N A 

Papirnati robčki 
4-plastnl. 
30 X 10 kosov 

I # 

M O R A N A 

Comfort toaletni papir 
iz reciklaže, 3-plastni, 
bele barve, 10 x 180 kosov 

www.hofer.at 
Hoter Ka A-46'l? SiiM«!!. Hotet SlrnBe 1 Hofer 

Prodaja samo končnim kupcem. Vse cene se nanašajo na izdelke bna dekoracijskega materiala. 
Tiskovne napake niso izključene, Cene v SIT so zgolj informativne in odvisne od valutnih razmerij, 

M O ^ A 

Papirnati robčki 
z balzamom 

4-plastni, 
•24xlOltos6v 

s . 4 7 7 

€1,99 

MOŽNOST Pl^ČlLA 2 
BANKOMAT KARTICO (BA) 

Trgovine Hofer v vaši bližini: Q Feitach/Borovlje 
G KUgenfurt/Celovec 

OVHIach/BfilJak 
• V6lk«rmarittA/elikovec 

Q Ebemdorf/Oobrta v u Odprto: pon.-čet. 8.30-18.30 
pet. 8.30-19.00 
sob. 8.00 -17.00 

TCG 
UNITECH UNITECH Lth-ol, d.0.0. 
L T H 4220 Loka 

Smo kakovosten in uspešen proizvajalec tlačnih orodij in ulitkov 
iz magnezijevih in aluminijevih zlitin za avtomobilsko industrijo 
in hkrati eno od najhitreje rastočih industrijskih podjetij v 
Sloveniji. 

K sodelovanju vabimo (m/ž): 

• orodjarje za C N C obdelovalne centre 
• orodjarje za klasične obdelovalne stroje 
• ročne orodjarje 

• konstrukterje in tehnologe za orodjarstvo 

Od kandidatov pričakujemo: 
- ustrezno izobrazbo 

- delovne izkuSnje v orodjarstvu 

Pogodbe o zaposlitvi bomo urejali individualno. 

Proinje z dokazili pošljite na naskiv: 
TCG UNITECH Lth-ol, d.o.o., Vincarje 2,4220 Školja Loka. 

Sponzor križanke l4. oktobra je bilo podjetje LES 3 iz Kranja. 
1. nagrado bon za nakup blaga v vrednosti 10.000 SIT prejme: Edo Burnlk, Predoslje 26, 4000 Kranj; 
2. nagrado - bon za nakup blaga v vrednosti 7.000 SIT prejme Urška Nagllč, Justinova 2,1210 Ljubljana - Šentvid; 
3. nagrado - bon za nakup blaga v vrednosti 5.000 SIT prejme Ana M<lielčič, Ul. 1. avgusta 3, 4000 Kranj; 
tri nagrade Gorenjskega glasa prejmejo: Lojzka Leskovšek, Sveti Duh 265, 4220 Škofja Loka; 
Milka Strgar, Kurirska 7, 4270 Jesenice: Jože Podgoršek, Češnjevek 19, 4207 Cerklje. 

S 
I 

.VECARSTVO 
D A N I L O J U K I C s . p . 

Golo Brdo 143,12l5Medvodr 

Telefon, faks: +386(0)1 361 32 22 

OSM: + 386 (0)41 353 859 

wvvw.svecarstvo.com 

e-mail: danilo.jukic^lja.iiet 

\iiclini<i v a m 
kakovos tne svviv 
|io i igdil i i i l i 
cenah: 

()<l 2H. uk lo l i r a 
«lo 2. n o f e t n b n i 
200.^ oti 7. <l»> 17. 
nre ol> 
|i(iko|>ališcih 
v K r an ju , 
/.j>. K i ln ja l i in 
v Preski p r i 
iMedtodal i 

Gorenjski Glas WWW.COREN)SKICUS.$I Gorenjski Glas 

OBČINA CERKUE 
NA GORENJSKEM 
URAD ŽUPANA 

Trg Davorina Jenka 13. 4207 Cerklje 
www.cet1tlle.si. e-pošta:obcir^cerklie@sioi.net 
Fax: 04/ 28 15 820, tel.: 04/ 28 15 800 

Obvestilo 
Obveščamo vas, da je bilo v Uradnem listu RS, št. 9 5/2005 
dne 28.10. 2005, št. Ob-28895/05, objavljeno javno zbiranie 
ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Cerklje na 
Gorenjskem. 

Župan Občine Cerklje na Gorenjskem 
FRANC Č E B U U , I. r. 

http://www.hofer.at
http://www.cet1tlle.si
mailto:cerklie@sioi.net
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ŠKOF)A LOKA 

Spoznavali promet kot vozniki 

Učenci četrtih razredov osnovne šole Škofja Loka - Mesto 
so se v torek v okviru preventivne prometne akcije lahko 
preskusili v vožnji s pravimi avtomobilčki. Pri vožnji po 
poligonu, ki so ga postavili na parkirišču nekdanje vojašni-
ce, ni bila dovolj le spretnost, ampak je bilo potrebno obvla-
dati tudi prometne predpise, je pojasnil ravnatelj Marko 
Primožič. 

Še preden so se usedli v majhne avtomobile, ki se od pravih 
avtomobilov razlikujejo le po tem, da nimajo prestavne ro-
čice, so jim v razredu bolj skozi Igro predstavili nekatera 
prometna pravila. "S sabo imamo recimo prehod za pešce, 
tako da jim lahko praktično prikažemo, kako ga varno pre-
čkati," sta razložila Žarko Čemažar in Zmago Berlec iz pod-
jetja Jumicar, ki izvajata program preventivne vzgoje v cest-
nem prometu. Potem so se preselili na poligon, kjer so lah-
ko spoznali razliko, če si v prometu udeležen kot voznik av-
tomobila. "Praktično so lahko izkusili, kako težko je na hitro 
ustaviti pred prehodom za pešce recimo, in zakaj je torej 
treba biti pri prečkanju ceste nadvse previden." M. R. 

Med pretepom izgubil zavest 
v športni dvorani Poden v Ši<ofji Loki sta se v sredo stepla dijaka i. letnika tamkajšnje srednje šole za 
strojništvo. Enega so v nezavestnem stanju odpeljali v Klinični center. 

S I M O N Š U B I C 

Ško^a Loka - Po sedaj zna-
nih podatkih je v sredo 
okrog 9.15 v športni dvora-
ni Poden dijak 1. letnika 
srednje šole za strojništvo 
med pretepom s sošolcem 
izgubil zavest in so ga od-
peljali v Klinični center v 
Ljubljani, kjer je ostal na 
zdravljenju. V kakšnem 
zdravstvenem stanju je po-
škodovani dijak, včeraj ni-
smo uspeli izvedeti. 

Petnajstletna dijaka sta se 
med šolskim odmorom spo-

rekla na tribuni športne dvo-
rane, ko sta s sošolci čakala 
na začetek športne vzgoje. 
"Po do sedaj zbranih po-
datkih je med dijakoma naj-
prej prišlo do prerivanja, 
nato udarcev in eden od dija-
kov se je pri tem nezavestno 
zgrudil ter obležal na tleh. 
Vse se je zgodilo v nekaj se-
kundah, tako da'profesor, ki 
se je tedaj nahajal v dvorani, 
ni mogel pravočasno posre-
dovati. Takoj smo o dogodku 
obvestili zdravstveni dom," 
polidjo in starše. Dijaku so 
že v dvorani nudili zdravni-

KRAN) 

Vaja na nebotičniku 

Javni zavod Gasilsko reševalna služba Kranj pripravlja ob 
pomoči štaba za Civilno zaščito M O Kranj vajo gašenja in 
reševanja z višine. Vaja bo jutri, 29. oktobra 2005, ob 10. uri 
na kranjskem nebotičniku. Organizatorji obveščajo vse 
udeležence v prometu, da bo zaradi vaje od 9.30 do 11. ure 
popolnoma zaprta Bleiweisova cesta med križiščem 
s Stošičevo ulico prek avtobusne postaje do križišča z 
Nazorjevo ulico. S. S. 

BLEO 

Bombe na cerkvenem 
podstrešju 

Pri obnovi strehe cerkve na 
Rečici pri Bledu so delavci 
pred dnevi na podstrešju 
našli neeksplodirana ubojna 
sredstva. Pirotehnik je na 
podstrešju našel in prevzel 
6 ofenzivni bomb, topovski 
udar in približno 3 kg različ-
nih nabojev za strelno orož-
je. Najdena sredstva izvirajo 
iz 2. svetovne vojne. S. Š. 

Ostal bo v priporu 
Robert Rizoski iz Kranja, obdoižen preprodaje mamil, je sodnemu senatu 
v sredo predlagal, naj mu namesto pripora odredi hišni pripor. Senat mu 
ni prisluhnil. 

S I M O N Š U B I C 

servis vozli 

Draksier servis 

T a d e j D r a k s i e r s . p . 
Z a s a v s k a 3 0 . K r a n j 
T e l . : 0 4 / 2 3 3 2 7 2 8 
G S M : 0 3 1 / 3 6 6 9 0 9 

e.mail: 
draksier. servis^siol . net 

Da vas pozimi ne bo 
zeblo v noge, 

preobujte svoj avto. 

PRODAJA, MONTAŽA IN 
HRAMBA PNEVMATIK 

Kranj - Preprodaje mamil 
obdolženi Robert Rizoski iz 
Kranja je v sredo na nadalje-
vanju sojenja na kranjskem 
okrožnem sodišču vnovič 
dokazoval, da je policija pri-
rejala telefonske prisluhe. 
Sodnemu senatu, ki m u 
predseduje sodnica Andrija-
na Ahačič, je kar na prenos-
nem računalniku svojega za-
govornika Živana Mirčiča 
pokazal, kako se da s posnet-
ka odrezati del telefonskega 
pogovora in ga po potrebi 
kopirati drugam. " In vse to 
se da narediti s programi, ki 
so na intemetu na voljo vsa-
kemu petletnemu otroku, 
kaj šele strokovnjakom," je 
Rizoski zaključil svojo de-
monstracijo v veliki sodni 
dvorani. 

Še pred tem je pričal Mi-
ran Kimovec iz Mobitela in 
pojasnil, da nekaterih klicev 
med obdolženim in sostoril-
cem šestih kaznivih dejanj, 

avstrijskim državljanom Eu-
genom Reichom, na katere 
se tudi opira obtožba, v Mo-
bitelovem omrežju niso za-
znali. Tudi pri kasnejšemu 
pregledu izpiska operaterja 
Vega teh klicev niso našli. 
Obdolženi v tem vidi doda-
ten dokaz, da so nekateri po-
licijski prisluhi prirejeni. 
"Na teh prisluhih naj bi se 
Reich z menoj pogovarjal na 
poti proti Kranju in v sa-
mem Kranju. Ker pa jih ni 
zabeležil noben slovenski 
mobilni operater, to pome-
ni, da ga tistega dne sploh ni 
bilo v Kranju." Okrožni dr-
žavni tožilec iz skupine to-
žilcev za posebne zadeve 
Andrej Baraga je odvrnil, da 
se po vsebini pogovorov lah-
ko sklepa, da slovenski ope-
raterji niso zabeležili klicev, 
ker je Reich obdolženega 
klical že iz Avstrije. Prav 
tako je po njegovem nesmi-
selno govoriti, da Reicha ob-
ravnavanega dne ni bilo v 
Kranju, če pa so ga kranjski 

policisti tisti dan tu prijeli in 
pri njem našli vrečke z dro-

go-
Iz Avstrije so kranjsko so-

dišče obvestili, da Reicha ne 
bodo izročili slovenskim 
organom pregona, ker m u 
bodo sami sodili, dovolijo 
pa, da ga naši predstavniki 
zaslišijo v Celovcu. Čeprav je 
Rizoski zahteval, da je priso-
ten na Reichovem zasliša-
nju, se je sodni senat odločil, 
da bo zaslišanje opravil 
samo preiskovalni sodnik in 
o datumu zaslišanja pred-
hodno obvestil obrambo in 
obtožbo. Rizoski je nazadnje 
zahteval, da na podlagi Za-
kona o kazenskem postopku 
iz tukajšnje obtožnice izloči-
jo tista ofitana kazniva deja-
nja, ki so povezana z Reic-
hom. 

Sodni senat je v sredo za-
vrnil tudi predlog obdolže-
nega, naj m u po letu dni 
vendarle odpravijo pripor in 
ga nadomestijo s hišnim pri-
porom. 

p A D I M O 

P ^ O V E Č 

^ V E D N O B O U E 

ZATO 
NAM ZAUPATE 

S s p e i c r e R 
KRANJ D.o.a 

DRUŽBA ZA GRADBENIŠTVO, S i t J R r r V E 
IN PROMET Z NEPREMIČNINAMI 

Mlekarska ul. 13, Kranj, tel.: 04/280 88 1 0 
www.spekter<kr,si 

DO NAJBOI 

VAŠE ZAMiSL^ 
ZNAMO URESNIČn^j 

ško pomoč, nato so ga odpe-
ljali v Klinični center. V 
kakšnem zdravstvenem sta-
nju je sedaj, nam zdravniki 
niso povedali, o tem so ob-
veščeni le njegovi starši. Vsi 
pa upamo, da bo z njim vse 
v redu in da.se bo kmalu 
zdrav vrnil med sošolce," je 
pojasnil ravnatelj Martin 
Pivk. 

"Dijak je utrpel udarec v 
prsni koš in po reanimadji 
ostal na zdravljenju," je spo-

' ročila policija, ki še razisku-
je, zakaj sta se dijaka spore-
kla. Tudi ravnatelj zaenkrat 

ne pozna razloga za spor 
med sošolcema, je pa pojas-
nil, da gre za običajna dijaka, 
pri katerih ekscesnih dejanj 
do sedaj niso zaznali. O do-
godku so že obvestili vse di-
jake in učence, prav tako pa 
so z njim seznanjene vse pri-
stojne službe. Pravilnik o 
šolskem redu za take prime-
re predvideva več ukrepov, v 
najhujšem primeru lahko 
dijaka tudi izklju6jo. Policija 
bo ukrepala, ko bo v celoti 
seznanjena z vrsto poškod-
be in ostalimi okoliš6nami 
dogodka. 

NESREČE 

BISTRICA PRI NAKLEM 

Petki trčili v tovornjak 

V bližini Bistrice pri Naklem sta v sredo ob 16.20 osebni 
vozili silovito trčili v tovorno vozilo. Kot poroča policija, je 
40-letna voznica iz Radovljice z osebnim vozilom renault 5 
vozila Iz smeri Naklega proti Bistrici. V ostrem desnem 
ovinku je iz neznanega vzroka zapeljala levo in silovito trči-
la v nasproti vozeče tovorno vozilo, v katerem je za volanom 
sedel 24-ietni Škofjeločan. Po trku je tovornjak potegnilo v 
levo na nasprotno smerno vozišče. Takrat je iz smeri Nakle-
ga z osebnim vozilom renault 5 pripeljal 43-letni Radovlji-
čan. Kljub zaviranju je silovito trčil v tovornjak. Voznico, ki 
se je v nesreči zelo hudo poškodovala, so s helikopterjem 
odpeljali na urgentni blok Kliničnega centra v Ljubljani, tudi 
hudo poškodovanega voznika pa so v Ljubljano odpeljali 
z reševalnim vozilom. S. S., foto: C. K. 

KRANJ 

Zbil enajstletno kolesarko 

19-letni Kranjčan se je v sredo ob 17.20 z osebnim vozilom 
renault twingo po Ručigajevi cesti pripeljal do križišča z 
neprednostno Cesto na klanec. V tistem trenutku je na 
prednostno cesto s kolesom zapeljala 11-letna deklica Iz 
Kranja. Kljub zaviranju je voznik kolesarko zadel v levi bok. 
Pri tem je deklico vrglo na pokrov motorja, nazadnje pa je 
obležala na cesti. S. Š., foto: C. K. 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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Vera je duhovna potreba človeka, naj to priznava ali ne, naj to potrebo zadovoljuje v Cerkvi ali zunaj nje na kak 
drug način. Rimskokatoliška Cerkev postavlja tistim, ki želijo te potrebe zadovoljiti v njej, določene pogoje. In ti 
so precej ostro zamejeni, zlasti v "levo" stran. Nekatere od želja pa se zdijo sploh nemogoče; da bi se duhovnik 
lahko oženil ali da bi žena postala duhovnica ... 

<a aa oa to so oh sorasu 
Pomislite na 

tole možnost: 
da bi Cerkev 

ukinila celibat 
in dopustila 

žensko 
duhovništvo. 

In bi se dva 
taka poročila, 

a nastalo bi ^ 
vprašanje, 

kdo je župnik 
in kdo kaplan. 

Eden od mojih nekdanjih 
urednikov me je večkrat po-
učil, da mora biti tisti, ki v 
intervjuju sprašuje, nekak-
šen advocatus diaboU, hudi-
čev advokat. Tudi če veš, da 
nekaj ni res, postaviš vpra-
šanje tako, kot da bi bilo. In 
tako postaviš spraševanca v 
položaj, v katerem mora 
zavzeto dokazovati, da 
temu ni tako ... Takšno je 
uredniško navodilo, ki ga 
sam nerad izpolnjujem, to 
pač ni moj način. Ko pa ima 
spraševalec za sogovornika 
v javnem intervjuju, kakr-
šen je vsakokratna Glasova 
preja, samega nadškofa 
ljubljanskega, je kaj takega 
še posebej težko. Nadškofu 
Alojzu sem kljub temu po-
stavil par kočljivih vprašanj. 
Odgovoril je seveda brez za-
drege, preudarno in tudi 
precej diplomatsko - kot se 

za moža na takem položaju 
spodobi. 

Po preji m i je prijatelj, ki je 
sedel med občinstvom, pove-
dal, da so se nekateri med 
poslušalci malo spogledovali, 
češ: "Ja, kaj ga pa take reči 
sploh sprašuje!" Moja vpra-
šanja so bila pripravljena za 
raznoliko občinstvo. Izkazalo 
pa se je, da so med poslušal-
ci na preji prevladovali tisti, 
ki sodijo v Cerkvi in njeni hie-
rahiji najzvestejši in najmanj 
sprašujoči del vernikov. No, 
med bralci našega časopisa, 
ki bodo brali zapis o preji 
urednika Jožeta Košnjeka, so 
pa tudi taki, ki Cerkvi niso 
tako zvesti, in taki, Id vanjo 
sploh ne sodijo. Sam se pri-
števam med tiste, za katere je 
prejšnji nadškof dr. Franc 
Rode nekoč izjavil, da sicer 
niso katoliki, so pa "zazna-
movani s krščansko kiJtu-
ro". Tudi sicer menim, da je 
pogovor med nami kljub raz-

likam v pripadnosti in pogle-
dih vedno mogoč, spraševati 
je treba naravnost, a spoštlji-
vo, odgovarjati prav tako. Če 
se ljudje sovražijo, pogovor 
sploh ni mogoč, če je ta pre-
več diplomatski, ni pa nič 
vreden. 

Kakorkoli že, v tem zapisu 
ne pišem o tem, kaj je na 
moja vprašanja odgovoril go-
spod nadškof, temveč le o 
tem, kaka si jih sam postav-
ljam. Naj bo spodobno ali ne, 
eno od vprašanj je tisto o ce-
libatu. Vatikan že ve, zakaj 
ga ohranja, lahko pa ga tudi 
ne bi. Praksa drugih krščan-
skih cerkva izpričuje, da celi-
bat ni božja zapoved, je čisto 
zemeljska zahteva. Duhovni-
kov vse bolj primanjkuje, vse 
več župnišč po hribovskih in 
drugili majhnih župnijah je 
praznih, mnogi župniki jih 
oskrbujejo kar po več hkrati. 
Pa naj Cerkev dopusti mož-
nost, da se lahko duhovnik 

tudi oženi in si ustvari druži-
no in naj ga "za kazen" poš-
lje na hribovsko faro. Po mo-
jem takšna mlada družina 
tega sploh ne bi doživljala 
kot kazen, v uporabo bi dobi-
la ne le stanovanje, ampak 
celo hišo v lepem okolju. Du-
hovnik in družinski oče bi 
imel kljub družini gotovo še 
dovolj časa, da bi opravil ti-
sto, kar mora zdaj njegov 
preobremenjeni stanovski 
tovariš. 

Ko smo potovali po Fin-
skem, smo se neko nedeljo 
dopoldne ustavili pred veli-
kansko leseno cerkvijo in 
vstopili. Bila je ravno maša 
in nikoli ne bom po2:abil pri-
zora, ki sem ga ugledal: da-
rovala jo je duhovnica! I n za-
kaj je ne bi še pri nas!.' Ker 
naj bi ženske ne bilo med 
dvanajstimi apostoli pri zad-
nji večerji.' Veliki Leonardo 
da Vinci je na to vprašanje 
velikodušno odgovoril na 

Miha Naglič in msgr. Alojz Uran na preji v Adergasu. / FOM: TM« DOH 

znameniti freski v refektori-
ju samostana Santa Maria 
delle Grazie v Milanu, 
1496/97. Apostol, ki sedi na 
Jezusovi desni (za gledalca 
levo od njega) ima več kot 
očitno ženski obraz, bila naj 
bi Marija Magdalena, Jezu-
sova žena ... Zakaj pravza-
prav ženska, ki diplomira na 
Teološki fakulteti v Ljublja-
ni, ne more postati duhovni-
ca, njena krščena nemška ali 
skandinavska kolegica, ki je 
končala protestantsko teolo-
gijo, je pa lahko.' Pomislite 
na tole možnost: da bi Cer-
kev ukinila celibat in dopu-
stila žensko duhovništvo. In 
bi se dva taka poročila, a na-
stalo bi vprašanje, kdo je 
župnik in kdo kaplan. Tudi 
če bi škof za župnika posta-
vil moškega - to bi se vseka-
kor spodobilo - bi imela v 
župnišču in najbrž tudi v 
fari, sodeč po skuJnji velike 
večine zakonov, glavno bese-
do ženska... 

I n samo še eno od vpra-
šanj, k i me vzneniirjajo. Za-
kaj pri nas človek, ki je kr-
ščen in hodi v cerkev, čeprav 
le poredko, voli pa liberalno 
oziroma levo, kakor da ni 
dober kristjan? Takšne so 
bile pred 2. sv. vojno števil- ' 
ne sokolske družine, ki so 
bile krščanske, vendar na-
sprotne klerikalnim stališ-
čem cerkvenih veljakov. 
Takšna sta bila premišljeva-
lec Kocbek in škof Grmič ... 
Koliko Slovencev se je v 20. 
stoletju odvrnilo od Cerkve 
zaradi njenih trdih desni-
čarskih in konservativnih 
stališč!.' Prav zanimivo je 
pomisUti na možnost, ki pa 
ni preveč realna. Da bi na-
stale razmere, v katerih bi se 
veliko nekdanjih vernikov 
in njihovih potomcev vrnilo 
v Cerkev... Bi jih ta sprejela, 
bi se razširila toliko v "levo", 
da bi se v njej dobro počuti-
li, bi ji povratniki lahko vtis-
nili svoj pečat? To so vpraša-
nja, na katera bo odgovoril 
čas, mogoče celo prej kot 
upamo? 

[ n : 
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č e je dan za dnem v medijih toliko nasilja, krvi in nesreč, če je v polumih poročilih zgoščeno vse hudo, kar se je 
tisti dan zgodilo na svetu, so ljudje podzavestno prestrašeni, je dejal na Glasovi preji v Adergasu nadškof msgr. 
Alojz Uran. 

V v * scimo uc in ne oreK mo tenne 
MSGR. ALOJZ URAN, L JUBLJANSKI NADŠKOF IN METROPOLIT 

JOŽE KOŠN JEK 

Glasovo prejo 
v Adergasu so 

omogočili 
Občina Cerklje 
in župan Franc 

Čebulj, 
samostan 
Adergas, 

župnija 
Velesovo in 

župnik Peter 
Miroslavič, 

Gorenjski glas 
in Vinska klet 
Goriška Brda. 
V kulturnem 
programu so 

sodelovali 
citrarka Nataša 

Zaplotnik, 
Orfov orkester 
pod vodstvom 
Darka Selana 

in instrumen-
talna skupina 

Akordik. 

Miha Naglič je nadškofa 
vprašal po dogodku blizu 
njegove rojstne vasi v začet-
k u druge svetovne vojne, 
kjer je bil sprožen prvi parti-
zanski strel na okupatorja 
na Slovenskem, vendar je 
bilo zamolčano, da je Slove-
nec streljal na Slovenca. 

"Doma smo se bolj malo 
pogovarjali o tem, čeprav so 
starši vedeli, kako je v resni-
ci bilo. Več smo se pogovar-
jali o Rašici, ki je bila prva 
slovenska vas, ki so jo po-
žgali Nemci, vaščani pa so 
morali večinoma v izgnan-
stvo v Srbijo. V primeru pr-
vega partizanskega strela je 
šlo za napad partizana na 
slovenskega orožnika, ki je 
hodil iz Šentvida v Šmartno 
v službo. Krogla je zgrešila 
in napadeni je umrl narav-
ne smrti po drugi svetovni 
vojni. Tudi sam sem čutil 
razliko med tem, kar smo se 
učili v šoli, in kar smo se po-
govarjali doma. Ko sem ne-
koč navdušeno pripovedoval 
o nekem partizanskem 
boju, m i je oče rekel: 'Lojze, 
nikar tako zares ne jenJji!' 
Zmagovalec pač piše svojo 
zgodovino," je odgovoril 
msgr. Alojz Uran. 

Škof Jeglič in njegovi 
zavodi 

Miha Na^č : Novo mašo ste 
peli v Šniartnem pod Šniar-
no Goro. Potem ste bili 12 let 
župnik v Šentvidu, kjer so 
bili zgrajeni veličastni 'ško-
fovi zavodi'. Septembra je 
minilo 100 let od začetka po-
uka v tej ustanovi. 

Alojz Uran: "Škof Jeglič je 
imel jasno idejo, da je treba 
imeti za vzgojo mladine do-
bro šolo, ki bo temeljila na 
zdravih krščanskih duhov-
nih in vzgojnih temeljih. 
Vztrajal je pri gradnji, čeprav 
so bili njeni nasprotniki celo 
med duhovniki. Hotel je šolo 
za fente, ki ne bodo le duhov-
niki in redovniki, ampak po-
membni dejavniki tudi na 
drugih področjih javnega, 
skupnega življenja. Ljudje so 
takrat začutili, da je gradnja 
zavodov dejanje, pomembno 
za prihodnost slovenskega 
naroda, zato so pomagali. 
Zrasli so iz slovenskega ljud-

stva, brez tujega kapitala. Ob 
stoletnici začetka pouka je 
treba povedati, da so škofovi 
zavodi odigrali izredno pozi-
tivno vlogo in da so tako kot 
narod preživljali številne pre-
izkušnje. Med prvo svetovno 
vojno je bila v njih vojaška 
bobiiSnica. Sledila so leta in-
tenzivnega pouka. Med dru-
go svetovno vojno je bila v za-
vodih komanda nemške voj-
ske, po njej pa se je v njih za 
večino vrnjenih domobran-
cev in civilistov začela pot na 
morišča. Potem se je vselila 
jugoslovanski^Vojska. Ko so 
bili leta 1991 zavodi vrnjeni 
cerkvi, je oživelo tisto, za kar 
je večina mislila, da je že 
mrtvo.- V dobrih desetih letih 
ponovn^a delovanja dajejo 
'škofovi zavodi' oziroma Za-
vod sv. Stanislava čudovite sa-
dove." 

Miha Naglič: Škof Jeglič je po-
znan tudi po odmevnih pose-
gih v slovensko javno življe-
nje, po groznih bojih z liberal-
d. Nekateri ga imajo za osebo 
iz nekih drugih časov. Groz-
no se je razburjal tudi zaradi 
gole nnuze na Prešernovem 
spomeniku, ki so ga odkrili 11. 
septembra leta 1905 na Mari-
jinem trgu oziroma današ-
njem Tromostovju v Ljublja-
ni. 

Alojz Uran: "Škof Jeglič je 
• že kot kanonik v Sarajevu ve-
liko deloval na vzgojnem in 
pedagoškem področju in raz-
mišljal, da bi bilo treba tudi v 
Sloveniji zgraditi dobro vzgoj-
no izobraževalno ustanovo. 
Ko se je leta 1898 vrnil v Slo-
venijo, ga je spodbudilo spo-
ročilo liberalno usmerjene 
študentovske organizacije, ki 
je sporočilo, da noče graditi 
svoje prihodnosti na krščan-
skih osnovah. Čeprav Jeglič 
sprva ni želel delovati proti 
svojim političnim nasprotni-
kom, se je zaradi tega stališča 
odločil, da je treba postaviti 
zdrave temelje krščanskega 
pogleda na svet in etične prvi-
ne za skupno družbeno življe-
nje. Pri uresničevanju svojih 
načrtov je doživljal strašna na-
sprotovanja. Ker takratna 
mestna oblast ni dovolila 
gradnje zavodov pri Sv. Petru 
v Ljubljani, kjer je bilo dovolj 
prostora, je kupil zemljišče od 
župnije v Šentvidu. Samo go-
renjska trma ga je držala po-

konci, da je vztrajal. Ker je bil 
Prešernov spomenik z golo 
muzo za tiste čase res izziva-
len in nesprejemljiv, je škof 
Jeglič povzdignil svoj glas. 
Tudi danes se morajo mladi 
in z njimi vsi skupaj boriti 
proti prizorom, ki javno poni-
žujejo človeka in predstavljajo 
nasilje nad otroki, nad mladi-
no, kot je bilo pred kratkim 
reklamiran novi časopis." 

Nadškof po papeževi volji 

Miha Naglič: Ta teden mineva 
eno leto od Vašega imenova-
nja za nadškofe. Kdaj ste izve-
deli zanj? Je bik> morda Vaše 
imenovanje povezano z volit-
vami 3. oktobra, na katerih je 
zmagala Cerkvi prijaznejša 
pdidka, katero ni bil več po-
treben oster nadškof, kot je bil 
dr. Franc Rode, ampak bolj 
prijazen, ljudski, pojo^ nad-
šk(rf? 

Alojz Uran: "Za imenova-
nje sem zvedel 18. oktobra, 
javnost pa leden kasneje. Tudi 
nekdanji ljubljanski škof An-
ton Vovk, ki me je birmal in 
sem ga zaradi njegovega delo-
vanja in pojave spoštoval, je na 
ta dan zvedel za svoje škofov-
sko imenovanje. Se isti dan 
sem imel čast, da sem po sre-
čanju z romarji, ki so šli od 
Svete Ane nad Tržičem do Sv. 
Heme na Krki na Koroškem, 
maševal v Tržiču pri oltarju, 
na katerem je kot kaplan in 
župnik 16 let maševal kasnejši 
škof Vovk. Tako sem na pose-
ben način doživel Božjo pre-
vidnost. Javnost je zvedela za 
moje imenovanje 25. oktobra 
opoldne, moji sodelavci pa 

petnajst minut prej, ko nas^e 
na sestanek poklical papeški 
nuncij. V kasnejših pogovo-
rih, tudi v Vatikanu, sem zve-
del, da je bilo moje imenova-
nje pripravljeno že nekaj me-
secev, vendar ga niso objavili, 
ker bi bilo pred volitvami lah-
ko zlorabljeno. Moje imenova-
nje je bila izrecna želja svetega 
očeta Janeza Pavla I L, ki me je 
dvanajst let prej posvetil v ško-
fe. V enem letu, ko opravljam 
to dolžnost, čutim po eni stra-
ni pomoč Božjega duha in 
njegove posebne milosti, po 
drugi strani pa me hrabri za-
vest, da me mnogi ljudje 
doma in po svetu spremljajo z 
molitvijo. Ob imenovanju 
sem prejel nad 2000 pisem s 
številnimi željami. Moral bi 
biti najmanj 100 let škof, da bi 
vse izpobiil." 

Miha Naglič Kakšni so odno-
si s sedanjo vlado v primerja-
vi s prejšnjo? 

Alojz Uran: "Veliko stvari 
se je začelo reševati hitreje, 
tudi poprava krivic, ne le Cer-
kvi, ampak tudi drugim lju-
dem. Nova vlada je prišla bli-
zu. Z vsemi odgovornimi se 
srečujemo na raznih priredit-
vah. Predsednik republike dr. 
Janez Dmovšek je bil zelo ve-
sel mojega imenovanja. Na 
obeh straneh je interes za so-
delovanje in želja po rešitvi 
čim več vprašanj, ki nas bre-
menijo, tudi povojni poboji. 
Želim, da bi se uresničila 
sprava z mrtvimi, ker bo po-
tem lahko dosežena tudi spra-
va z živimi. To je za slovenski 
prostor Se vedno zelo težko 
vprašanje." 

Miha Naglič: Katoliška Cer-
kev je podprla Grimsov pred-
log zakona o radioteleviziji in 
pozvala vernike, naj na refe-
rendumu glasujejo zanj. 
Kakšni so bili motivi za tako 
odločitev? 

Alojz Uran: "Zakon je lah-
ko zelo dober, vendar je v^sra-
šanje izvajanja. V Cerkvi smo 
čutili, da je bil stari zakon 
enostranski. Poudarjale so se 
samo ene reči, druge pa so 
bile zamolčane. O srečanju 
ob 40-letnid revije Ognjišče, 
ko se je v Postojni zbralo nad 
10.000 ljudi, ni bilo nobene-
ga poročila, po drugi strani pa 
so dogodki, ki se jih udeležu-
jejo le manjše skupine in jih 
mi spoštujemo, deležni velike 
medijske pozomosti. Upam, 
da bo novi zakon izboljšal sta-
nje. Vesel sem, da se je posla-
nec Branko Grims tako po-
nosno in junaško boril za za-
kon, včasih tudi z mlini na ve-
ter. Pričakujem, da bo po no-
vem medijski prostor bolj od-
prt, da bodo imeli vsi ljudje 
možnost predstavitve in da 
bodo enakopravno nagovorje-
ni s strani medijev. Strah, da 
bodo morali biti sedaj novi-
narji in uredniki pokorni ob-
lasti in ne bodo več mogli de-
lovati v službi resnice, je od-
več. Slovenija ni otok sredi 
Evrope." 

Družina je v krizi 

Miha Naglič: Kako bi kot pred-
stojnik največje ustanove civil-
ne družbe ocenili duhovno 
stanje slovenske nadje? 

Alojz Uran: "Stalno poudar-
jam, da je v našem prostoru 
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"jakob Aljaž, moj rojak izpod Šmarne gore, je bil 
velik ljubitelj glasbe in planin, velik narodnjak. 
Tudi sam sem izredno povezan z gorami, glasbo 
in s svojim narodom. V preteklosti sem veliko 
hodil v gore. 25-krat sem bil na Triglavu. Danes mi 
žal srce tega več ne dovoljuje. Letos mi je predsed-
nik Planinske zveze Slovenije Franci Ekar 
omogočil, da sem na svečanost na Kredarici frčal 
s helikopterjem. Pretekla leta sem jaz prihajal peš, 
politiki pa so prihajali s helikopterjem. V planin-
stvu je ogromno simbolike. Če živiš na veliki plan-
javi, je obzorje zelo široko. Če pa si med hribi, se 
moraš povzpeli na goro, da vidiš, kaj je zadaj. To 
je globlji razlog za našo povezanost z gorami. So 
izraz našega človeškega hrepenenja. Hočemo se 
dvigniti. Z višjega razgleda vidimo stvari dru-
gače," je na vprašanje o odnosu do župnika Jako-
ba Aljaža in planin odgovoril Alojz Uran. 

več pozitivnega kot negativne-
ga, da je v temi pomembneje 
iskati luč kot pa preklinjati 
temo. V drugem človeku je 
treba videti sočloveka, brata. 
Vsak Človek je vreden spošto-
vanja zato, ker ga Bog ljubi, 
tudi tisti, ki je mc^oče zavozil 
svoje življenje in je zašel na 
stranpoti. Če nas je Stvarnik 
postavil v ta prostor, potem 
nas je zato, da bi ustvarjali pri-
jazno sodelovanje vseh ljudi." 

Miha Naglič; Cerkvi pogosto 
očitajo, da se preveč žene za 
materialnimi dobrinami, šte-
vilo vernikov pa upada ali pa 
iščejo duhovno hrano v alter-
nativnih verstvih. 

Alojz Uran: "To trdijo tisti, 
k i namenoma samo z določe-
nega vidika presojajo življe-
nje cerkve. Pri vračanju do-
brin ravnamo kot vsak umen 
gospodar, ki ne dopušča, da 
bi imetje propadalo. Skozi 
zgodovino se je pokazalo, da 
cerkvena posest najbolj za-
nesljivo ostaja narodu. Trdi-
tev, da smo zaradi vrnjenih 
gozdov najbogatejši v Slove-

niji, je pretirana. Tisti, ki se 
ukvarja z gozdom, ve, da ne 
prinaša velikih dobičkov, za-
gotavlja pa trajno gmotno 
osnovo in ta je za nas in našo 
dejavnost pomembna. Da-
nes je duhovnost v krizi. 
Misl im, da smo zaradi števil-
nih preizkušenj zelo prestra-
šeni. Če je dan za dnem v 
medijih prikazanega toliko 
nasilja, krvi in nesreč, če je v 
polurnih poročilih zgoščeno 
vse hudo, kar se je tisti dan 
zgodilo na svetu, se v nas 
podzavestno pojavlja strah. 
Tudi samomori, beg iz živ-
ljenja in spraševanje staršev, 
zakaj bi rojevali otroke za ta 
umazani svet, so posledica 
tega. V takem vzduSju iščejo 
ljudje najrazličnejše navi-
dezne rešilne bilke. Krščan-
stvo kot klasična in dolgolet-
na religija morda ni znalo 
zadostno odgovoriti na to 
konkretao potrebo sodobne-
ga človeka." 

Miha Naglič: Kakšno je sta-
nje povprečne slovenske 
družine? 

Alojz Uran: "Starši in otro-
ci smo biLi včasih več skupaj. 
Danes je drugače. Starša sta 
ponavadi zaposlena, otroci 
pa so v šolah in vrtcih. Tudi 
na kmetih otrok ne more biti 
zraven očeta, ki je veliko na 
traktorjih in strojih, ti pa so 
za otroke nevarni. Družina je 
tako pred veliko preizkušnjo, 
ali bo izpolnila svoje poslan-
stvo. V soboto sem v Davči 
krstil osmega otroka v 10-
danski družini, ki živi na 42 
kvadratnih metrih. Kljub 
temu so to radostni ljudje. 
Ko se je mama zahvaljevala 
za dar življenja, je izrazila ve-
selje, da v službi življenja pri-
speva k temu, da naš narod 
ne bo izumrl. Dokler bo pre-
vladovalo prepričanje, da je 
sreča odvisna ^o l j od premo-

Abjz Uran: "To je zelo res-
no vprašanje boja med temo 
in svedobo. Včasih enostavno 
ne moreš razumeti nekaterih 
človekovih odločitev. Seveda 
ni vse obsedenost s hudob-
n im duhom. Vendar je na 
svetu tudi delo teme, ki se je 
začelo z ^odbo o Adamu in 
Evi in predstavlja bistvo prob-
lema. Satan se nikdar ne po-
javlja v slabi luči, ampak pride 
elegantno in hoče človeka 
spraviti v dvom. Ko je človek v 
dvomu in nima jasnega po-
gleda, je lahko obvladljiv. Da-
nes zlo učinkovito deluje zato, 
ker se je skrilo." 

Miha N a g ^ Ali se katoliška 
Ceri(ev zaradi celibata srečuje 
s pomanjkanjem duhovni-
kov? Zakaj v katoliški Cerkvi 

ženja, in služenje življenju in 
njegovo posredovanje naprej 
ne bo radost, bo za družine 
težko." 
I 

Zlodej je gospod 

Miha Naglič: Včasih, ko je što 
kaj narobe, so ljudje rekli, da 
je vmes hudič. Cerkev je kar 
naprej strašila z njim. Sedaj 
ne več. Cankar je v Pdiujša-
nju napisal, da je 'zlodej velik 
gospod'. Ali se je sedaj skril ali 
dela drugače.' Vatikan je pred 
kratkim imenoval nove izga-
njalce hudiča. 

ženske ne smejo biti duhovni-
ce? Se pričakujejo kakšne 
spremembe? 

Alojz Uran: "Tudi v prote-
stantski, in anglikanski Cerkvi, 
kjer se duhovniki poročajo, 
manjka duhovnih poklicev. To 
je posledica splošne krize du-
hovnosti, v kateri duhovnost 
in vera nista več najpomemb-
nejši vrednoti Kjer sta duhov-
na kriza in suša, tam nič ne 
zraste. Mogoče bo v prihodno-
sti katoliška Cerkev spremeni-
la stališče, vendar bi bilo treba 
v primem ukinitve celibata ve-
liko spremeniti v pastorakii 

praksi. Če bi bili duhovniki po-
ročeni, bi morali del časa. ki ga 
sedaj namenjajo Cerkvi, po-
svečati družini in drugim ob-
veznostim. Zame je celibat 
dar, ki ga kot diJiovnik čutim 
na svojstven način, da se lahko 
kot oče razdajam za svoje du-
hovne otroke. Bistvo staršev-
stva je dajati življenje. Ni nuj-
no, da ga daješ v fizičnem 
smislu. Lahko ga daješ tudi 
duhovno. V Cerkvi je vloga 
žene večja kot vloga apostolov 
in duhovnikov, saj je ona pre-
jemnica in nosilka življenja. 
Marijina vloga je večja od vlo-
ge apostolov, saj je bila Jezusu 
zvesta do konca, do smrti na 
križu. V službi življenja ima 
krščanstvo tri oltarje. Prvi ol-
tar je evharistija, ko se ljud-
stvo zbira pri bogoslužju. 
Drugi oltar je domača, dru-
žinska skupnost, kjer dajemo 
drug drugemu besedo in 
kruh. Tretji oltar je zakonska 
postelja, kjer se začenja življe-
nje, tako svetnikov kot zločin-
cev. Danes je velik problem, 
ker so ti oltarji zamešani. Ne-
kateri začenjajo s tretjim oltar-
jem in potem zmanjka časa 
za drugega in še bolj za prve-

Miha Naglič: Po svetu ljudje 
berejo knjigo, v kateri je na 
platnicah Da Vuidjeva upodo-
bitev zadnje večerje, na kateri 
naj bi bil apostol ob Jezusu 
Marija M a g ^ e n a . 

Alojz Uran: "Jezus je tako 
močna osebnost in tako po-
membno znamenje v Človeški 
:^odovini, da se znova in zno-
va pojavljajo najrazličnejše 
špekulacije in trditve, da je 
umrl samo navidezno, da so 
ga ukradli in je potem z Mari-
jo Magdaleno živel v Indiji in 
podobno. Že starček Simeon 
je v templju rekel, da bo Jezus 
znamenje, k i se m u bo na-
sprotovalo. Da Vindjeva šifra 
je tipična zgodovinska mani-
pulacija." 

Dokler bo 
prevladovalo 
prepričanje, 
da je sreča 
odvisna zgolj od 
premoženja, 
in služenje 
življenju in 
njegovo 
posredovanje 
naprej ne bo 
radost, bo za 
družine težko 

Vprašanja, odgovor . ? 

Branko Gr ims je povedal, 
da prinaša novi zakon o R T V 
evropske vrednote v sloven-
sk i medijski prostor, in se 
nadškofu zahvalil za njegove 
besede podpore zakonu, ki 
jih je izrekel na Brezjah. 
Nadškof Alojz Uran je 
spomnil, da sta spoštovanje 
človeka in sprejemanje raz-
ličnosti pomembni vrednoti. 
Spoštovati je treba 'zlato 
pravilo' življenja: Stori svoje-
m u bližnjemu tisto, kar že-
liš, da drugi tebi stori in ne 
stori m u tistega, česar ne že-
liš, da drugi stori tebi! Sodbo 
o človeku lahko izreče le 
Bog. Na vprašanje o ponovni 
ocenitvi vloge škofa Rožma-

na, ki je bil obtožen narodne 
izdaje, je nadškof dejal, da 
počasi spoznavamo tudi dru-
ge plati zgodovine in vlogo 
škofa. Vprašanje je tudi, 
kako so Italijani opisali nje-
govo ravnanje? Franc Ekar je 
spraševal o cerkvenem dav-
ku, plačevanju duhovnikov 
in o možnostih prijav na jav-
ne razpise v primerih obno-
ve sakralne dediščine. Nad-
škof je odgovoril, da duhov-
niki ne prejemajo nobene 
plače, le država plačuje del 
prispevka za socialno zavaro-
vanje. V različnih državah 
poznajo različne rešitve. 
Okrog 80 odstotkov kultur-
ne dediščine v Sloveniji je 

sakralne. Veliko cerkva je 
bilo obnovljenih z darovi lju-
di in s prizadevnim delom 
duhovnikov. Eden takih je 

velesovski župnik Peter Mi-
roslavič. Pri tem bo morala 
država prevzeti odgovornej-
šo vlogo. Dogovoriti se bo 

treba tudi o sistemu varova-
nja cerkva, saj je vlomov va-
nje vedno več. Ivan Štular je 
spraševal o usodi verouka v 
šolah. Nadškof Alojz Uran je 
omenil možnost, da bi bil 
pouk o verstvih ali sedanji 
zelo kakovostni župnijski 
verouk uvrščen med izbirne 
predmete. V zasebnih cerk-
venih šolah pa je verski 
pouk nekaj normalnega. 
Franc Čebulj je predlagal 
Adergas, ki je bil nekdaj zelo 
obiskana romarska pot, za 
sedež nove škofije, če drugje 
ne bi bilo primernega pros-
tora. Nadškofii je predlagal, 
da bi pogosteje maševal v 
Adergasu. 



POGOVOR Razgledi 

Občinski odbor SDS Cerklje, pogosto v navzkrižju s cerkljanskim županom Francem Čebuljem, pripravlja serijo 
javnih tribun (dve sta že bili), na podlagi katerih bo pripravil razvojni program. 

^azmišl amo razvo'no 
ANDRE J KOSEC, VODJA RAZVOJNEGA PROGRAMA "PROGRAM ZA PR IHODNOST" PRI S D S CERKLJE 

S I M O N Š U B I C 

"Urejanje 
infrastrukture 

je bilo vsekakor 
pomembno v 

prvi fazi, ko so 
občine nastale. 
Danes pa to ni 

več primarni 
cilj, saj je 

naloga občine v 
prvi vrti dvig 

standarda 
občanov in s 

tem večji 
proračun. 

Zato mora 
institucionalno 

zagotoviti 
podporo 
razvoju 

podjetništva in 
turizma." 

Obfinski odbor SD S Ceridje 
pripravlja razvojni prc^ram. 
Kaj bo obsegal? 

"Ugotovili smo, da lahko 
aktivno delujemo samo ob 
sprejetem programu, razvi-
tih stališčih, ki so podprta z 
argumenti. Drugi razlog za 
pripravo razvojnega progra-
ma je bila naša ugotovitev, da 
občinski upravi zmanjkuje 
energije in nima več prave 
vizije, da je premalo razvojno 
usmerjena, temveč zgolj 
zadovoljuje trenutne potre-
be. Program bo obsegal vsa 
ključna področja lokalnega 
življenja - gospodarski raz-
voj, socialna politika, infra-
struktura, kultura, šport in 
ne nazadnje definiranje 
strukture občinske uprave. 
Nastaja na podlagi javnih 
strokovnih debat oziroma 
javnih tribun, na katerih 
bomo obdelali vse teme. Tri-
bune so javne, da zajamemo 
najširša možna mnenja. 
Vsakič poskušamo pridobiti 
najvidnejšega sogovornika z 
državnega nivoja, vedno pov-
abimo vidne predstavnike z 
nivoja regije in primerne so-
govornike na lokalni ravni, 
sodelujemo pa tudi sami kot 
pripravljavci programa. Jav-
ne tribune pripravljamo tudi 
zato, ker ugotavljamo, da je v 
občini premalo medsebojne 
komunikacije." 

Na prvi javni tribuni ste 
predstavili svoje poglede na 
gradnjo doma starostnikov, 
ki se razlikujejo od načrto-
vanega projekta Naselja brez 
ovir Taber, Id ga vodi občina. 
Zakaj je ta projekt za vas 
neustrezen? 

"Mot i nas, da je projekt 
posledica preteklih dejanj. 
Začelo se je s kompenzacijo 
za izgradnjo šolskega prizid-
ka, zato je bilo s strani Grad-
binca G I P pogojeno, kako 
obsežna mora biti infra-
struktura v Smartnem. Vse 
to je pripeljalo do današnjega 
stanja. Pokazalo se je, da 
noben zunanji koncesionar 
ni hotel prevzeti tako 
obsežnega doma razen 
Doma upokojencev Kranj, 
pa še tam so bili pripravljeni 
sodelovati le ob loo-odstot-
nem lastništvu občine. Sedaj 

imamo na eni strani občino, 
ki potrebuje dom za največ 
50 oskrbovancev, na drugi 
strani pa projekt, k i predvide-
va do 150 oskrbovancev. 
Država pa svetuje, naj vsaka 
občina zgradi dom za lastne 
potrebe, ki se bo navezoval 
na centralni regijski dom, saj 
to bistveno znižuje stroške. 
Take projekte država tudi fi-
nančno podpira. Občina 
Cerklje bo sedaj z lastnimi 
sredstvi financirala dom v 
obsegu, ki ga ne potrebuje-
mo. Osnovna vrednost inves-
ticije bo po županovih 
besedah 700 milijonov tolar-
jev, za naše potrebe pa bi 
dom stal samo okoli } o o 
milijonov tolarjev. Pri sedan-
jem projektu je tudi vprašlji-
vo, ali ga bo država sploh so-
financirala. Za koga torej 
gradimo tak dom.> Zakaj bo 
zaradi izgradnje takega 
doma zmanjkalo sredstev za 
ostale investicije?" 

Kritični ste tudi do načina 
oblikovanja poslovno obrtne 
cone na brniškem letališču, 
za katerega se je odločila 
občina. 2^akaj? 

"Na letališču sta dve coni -
letališka in poslovno obrtna 
cona. Osnovanje obeh smo 
podprli tudi v SDS , pomisle-
ki pa so se začeli porajati 
zaradi stvari, ki niso bile več 
predmet odločanja na 
občinskem svetu. Gre za 
vprašanje kupca zemljišč v 
poslovno obrtni coni. Obsta-
jajo določeni razpisi na ravni 
države in Evropske uniji za 
komunalno opremljanje 
con, kjer je za pridobitev 
sredstev pogosto pogoj, da je 
občina loo-odsloliii lastnik 
teh zemljišč. Zato smo pred-
lagah, naj občina aktivno 
pristopi k odkupu teh 
zemljišč. Županov argument 
je bil, da občinska uprava 
strokovno ni dovolj us-
posobljena, da sama izpelje 
tak projekt, in da občina fi-
nančno ne zmore takega 
posla. Glede na to, da imamo 
700 milijonov za gradnjo 
doma upokojencev, se je 
pokazalo, da denar imamo, 
le usmeriti ga je potrebno v 
prave programe. Sedaj se je 
zgodilo, da je občina pre-
pustila trgovanje lastnikom 

in potencialnim investitor-
jem, kot se sliši, je to banka. 
Občina od sedaj naprej nima 
več pravice soodločanja o de-
javnostih v coni, o začetku 
gradnje cone, o postavljanju 
prioritet za domače obrtnike 
in tako naprej. Poglejte 
rešitve primerljivih obfin, ki 
so bile sposobne izpeljati iz-
gradnjo cone in si s tem 
zagotovile srednje in dolgo-
ročne presežke prihodkov, s 
katerim bodo lahko izpeljale 
projekte kanalizacije, oskrbe 
z vodo in podobno. To bi se 
moralo zgoditi tudi v Cerk-
ljah. Tudi pri nas bi lahko iz 
vložka 800 milijonov tolar-
jev iztržili dve do tri mili-
jarde tolarjev. S tem denar-
jem bi laliko nato zgradili 
manjši d o m za starostnike, 
uredili celotno kanalizacijo, 
lahko bi milijardo tolarjev 
vložili v turizem, pol mili-
jarde v izgradnjo socialnih 
stanovanj. Kar naenkrat bi se 
odprlo veliko možnosti, če bi 
občina vodila aktivno poli-
tiko." 

Eden izmed argumentov, da 
je občina prepustila prodajo 
zemljišč samim lastnikom, 
je, da so bili kmetje že v času 
nacionalizacije močno oško-
dovani. Kot drugo pa tudi, da 
v Cerkljah n i veliko podjet-

nikov, ki bi se želeli seliti v 
cono ... 

"Zaenkrat je struktura 
podjetnikov taka, da se z de-
javnostjo ukvarjajo doma. 
Podjetja še niso na taki raz-
vojni stopnji, da bi zmogla 
tako velike investicije. Ven-
dar pa bi ob ugodnih pogo-
jih marsikateri podjemik 
pristopil k temu. Tudi strate-
gija občine je, da neturistič-
ne dejavnosti preseli na 
obrobje naselja. Sicer pa že 
sedaj obstajajo podjetja, ki 
potrebujejo tako cono. Na 
žalost se zato selijo dru-
gam." 

Občina je vendarle zakonsko 
in finančno omejena, kar se 
tiče neposredne pomoči pod-
jetništvu. Podžupan M iha 
Zevnik je na ponedeljkovi 
tribuni dejal, da je naloga 
občine, da poskrbi za ure-
jeno infrastrukturo in spre-
jetje plansko prostorskih 
dokumentov, kar je tudi us-
pela ... 

"Urejanje infirastrukture je 
bilo vsekakor pomembno v 
prvi fazi, ko so občine 
nastale. Danes pa to ni več 
primarni cilj, saj je naloga 
občine v prvi vrti dvig stan-
darda občanov in s tem večji 
proračim. Zato mora institu-
cionalno zagotoviti podporo 

razvoju podjetništva in turiz-
ma. Kot prvo bi morala 
podeliti legitimnost podjet-
nikom in obrtnikom v Cerk-
ljah, torej jih obravnavati kot 
enakovrednega sogovornika 
pri razvojnih vprašanjih. Te 
komunikacije zaenkrat ni. 
Kar nekaj finančnih instru-
mentov je, ki jih občina 
lahko vpelje. Lahko b i na 
primer osnovala sklad za sve-
tovanje in dmgo podporo 
podjetnikom pri prijavljanju 
na projekte, kjer bi občina 
namesto podjetnikov prevze-
mala riziko neuspešnega 
kandidiranja na sredstva. V 
zadnjem času se pojavlja za-
sebno - javno partnerstvo, 
kjer mora imeti občina vodil-
no vlogo. Na primer pri ob-
likovanju podjetniškega 
inkubatorja. T u so še izo-
braževanje, pomoč pri pro-
mociji in financiranju oz-
načevalnega sistema..." 

Kako ocenjujete stanje v tur-
izmu? 

"Ugotavljamo, da smo 
daleč od cvetočega turizma. 
Po odhodu Dejana Podgorš-
ka iz občinske uprave so se 
ustavili praktično vsi turi-
stični projekti. Nimamo cen-
tralne info turistične točke za 
turiste, nimamo razvitih tur-
ističnih produktov in njihove 
povezanosti v turistične pro-
grame, ne pojavljamo se na 
vstopni točki S T O na letal-
išču, vsako leto je manj turi-
stičnih prireditev, v R T C Kr-
vavcu opozarjajo na poman-
jkanje vsaj 2.000 ležišč. 
Občina nujno potrebuje 
strateški pristop za zago-
tovitev celostnega razvoja 
turizma. Med drugim mora 
ustvarili pogoje, da bo priv-
abila večje tuje investitorje, 
po drugi strani pa omogočila 
tudi lokalnemu, prebivalstvu, 
predvsem kmečkemu, ki 
ima precej neizkoriščene in-
frastrukture, da bi se usmer-
ilo v turistično dejavnost. 
Turistične kapacitete je 
potrebno razvijati predvsem 
v dolini, saj so možnosti v 
višinskem delu precej ome-
jene in problematične z vidi-
ka varstva okolja. V iš insk i 
del pa potrebuje spodbude 
za razvoj dodatnih turis-
tičnih programov in njihovo 
promocijo." 



PODJETNIŠTVO Razgledi 

v Cerkljah je občinski odbor SDS v ponedeljek pripravil drugo javno tribuno. Tokrat na temo Obrt in podjetništvo. 

od etnikDotrebueintormaae 
S I M O N Š U B I C 

Na VEM točki 
bodo 

podjetniku na 
razpolago vse 

potrebne 
informacije, 
elektronska 

pomoč, 
strokovna 

podpora in 
svetovanje. 

"Slovenska podjetja imajo 
zelo slab izplen na razpisih 
Evropske unije, saj njena 
razvojna sredstva uspe pri-
dobiti samo pet odstotkov 
podjetij, ki se prijavljajo na 
razpis. Irci so po drugi stra-
ni najboljši pri pridobivanju 
evropskih sredstev, saj na 
razpisih uspe kar dvajset 
odstotkov njihovih podjetij. 
Uspešn i so, ker imajo več 
znanja za pripravo zaplete-
nih prijav na evropske raz-
pise. Prav zato je potrebno 
tudi naš im podjetnikom 
nuditi podporne službe, ki 
bodo zanje pripravljale po-
trebno dokumentacijo," je 
ocenil glavni gost javne tri-
bune, direktor direktorata 
za podjetništvo pri ministr-
stvu za gospodarstvo dr. 
Andrej Kitanovski. Z njim 
so razpravljali tudi Bogomir 
Filipič, direktor Regionalne 
razvojne agencije B S C 
Kranj, Andrej Ropret, pred-
sednik Društva obrtnikov in 
podjetnikov Cerklje, in An-
drej Kosec, vodja razvojne-
ga programa "Program za 

Razpravljavci na javni tribuni (z leve): Bogomir Flllpič, 
Andrej Ropret, povezovalec tribune Dejan Podgoršek, 
dr. Andrej Kitanovski in Andrej Kosec. /foto:Cot««)Kavjrf 

prihodnost" pri S D S Cer-
klje. 

Realizacija projekta V E M 
- Vse na enem mestu - je na-
menjena ravno cilju, o kate-
rem je govoril Kitanovski. 
" V okviru P H A R projekta se 
je sofinanciralo 37 V E M 
točk v Sloveniji, gre pred-
vsem za lokalne podjetniške 
centre ali regionalne razvoj 
ne agencije. Na V E M točki 
bodo podjemiku na razpola 
go vse potrebne informacije 
elektronska pomoč, strokov 
na podpora i n svetovanje 

kako do poslovnih načrtov, 
sodelovanja na razpisih, 
kako pridobiti evropska 
sredstva in podobno. Želi-
mo si, da bi imeli podjetniki 
take vstopne točke v vsaki 
občini, na katerih bi dobili 
vsaj osnovne informacije." 
je razložil Kitanovski. 

Na tribuni, na kateri so do 
besede prišli tudi ostali po-
slušalci, so kritično sprego-
vorili o odnosu občine Cer-
klje do obrtnikov in podjet-
nikov. Med drugim so priso-
tni podjetniki izpostavili, da 

v občinskem proračunu v 
zadnjih letih za podjetništvo 
sploh ni bilo namenjenih 
sredstev. "Po vsej Gorenjski 
opažamo, da občine name-
njajo zelo malo denarja za 
podjetništvo," je ob tem 
opozoril Bogomir Filipič in 
dodal, da lahko podjetniki 
preko Regionalne razvojne 
agencije B S C koristijo mož-
nost vavčerske sheme sveto-
vanja, kjer država sofinanci-
ra polovico vrednosti sveto-
vanja do vrednosti milijon 
tolarjev. Na regionalnem ni-
voju so v agenciji za podjet-
nike razvili tudi garancijsko 
shemo, mikrokreditno she-
mo, pomagali so pri usta-
navljanju komunaln ih con 
i n inkubatorjev za mlade 
podjetnike. Po njegovem bi 
morala občina pomagati pri 
informiranju, promociji, iz-
obraževanju in svetovanju 
podjetnikov, po drugi strani 
pa tudi poskrbeti za prime-
ren prostor (komunalno 
cono, inkubator) in finanč-
ne sheme za podjetnike. 

Andrej Kosec je menil, da 
občina Cerklje ni pravilno 
pristopila k oblikovanju 12 

hektarjev velike poslovne 
cone ob robu brniškega leta-
lišča. "Občina bi morala pra-
vočasno pristopiti k odkupu 
zemljišč za cono, s čimer bi 
podjetnikom omogočila 
sprejemljivo ceno. Namesto 
da občina investira 700 mi-
lijonov tolarjev v, izgradnjo 
prevelikega doma starostni-
kov, bi ta denar lahko korist-
neje porabila in na koncu iz-
tržila tri milijarde tolarjev." 
Filipič je za zgled, kako pra-
vilno pristopiti k oblikovanje 
takih con, navedel občino 
Gorenje vas - Poljane, kjer 
zemljo podjetjem ponujajo 
v odkup po 25 do 30 evrov 
na kvadratni meter oziroma 
v najem za dva evra po me-
tru. 

Podžupan občine Cerklje 
Miha Zevnik je dejal, da ob-
čina zagotavlja izgradnjo ko-
munalne infrastrukture, kar 
je predpogoj za razvoj pod-
jetništva, s prostorskimi akti 
pa je tudi omogočUa širitev 
državnemu letališču. Na po-
ziv k skupnemu nastopu pri 
odkupu zemlje pa se doma-
či podjemiki niso odzvali, je 
še dejal Zevnik. 

Valvasor v Bitnjah 

M I H A N A G U Č 

"Bitnje je največja vas na 
Kranjskem. Razprostira se 
po dolgem »dobro nemško 
miljo; leži med Kranjem in 
Škofjo Loko..." Tako začenja 
Valvasor nadvse zanimivi 
opis vasi Bitnje. Bitenjčani v 
tistih časih očitno še niso slo-
veli po krompirju, temveč po 
sitarstvu in reji lepih konj, ki 
"jih gonijo napro(kj v Videm 
na Laškem". Najbolj pa se 
mu je vtisnila v spomin nji-
hova nenavadna govorica. "V 
tej vasi govore vsevprek na 
pol nemški, na pol kranjski, 
in sicer tako pokvarjeno (ko-
mptno), da človek težko ra-
zume, četudi bi znal oba jezi-
ka. Sprejeti je treba za golo 
resnico, da se dva kmeta, ka-
terih eden prebiva na tem, 
drugi na drugem koncu vasi, 
ne moreta prav razumeti, če 
se snideta, zakaj, kar ta z 
nemškimi besedami pove, to 
izrazi oni s kranjskimi in na-
robe, kar ta s kranjskimi 
poda, izgovori oni z nemški-
mi. Tako nikoli ne slišiš pet 
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besed zapovrstjo, da bi jih tu 
izgovoril kdo v enem samem 
jeziku." 

Njihova druga posebnost v 
primerjavi z dmg im i Go-
renjci in Kranjci pa je bila 
"nepriljudnost do tujcev". 
"Ker so ti kmetje jezikovno 
tako razdvojeni in nerazu-
mljivi, je lahko umljivo, da 
slabo naleti pri njih tujec, ki 
razume samo en jezik ali je, 
čeprav razume ta in oni je-
zik, neizkušen v tej mešani-
ci. Še slabše pa se znajde pri 
njih zaradi njihove nepri-
Ijudnosti do tujcev, ker nobe-
nega ne vzamejo pod streho, 
marveč ga pošiljajo od hiše 
do hiše. Ce se pa kdo z njimi 
seznani, jim je ob vsald uii, 
tudi o polnoči, dobrodošel, 
ljub in prijeten." Kar je Val-
vasor sam izkusil. 

"O tej njihovi čudni navadi 
me je prepričala lastna skuš-
nja, ker se mi je pred enajsti-
m i leti primerilo, da sem z 
dvema duhovnima moral 
stopiti v gostilno te vasi. Gos-

tilničar, po imenu Župan 
Ortman, je segel po navadi 
svojih sovaščanov, namreč 
po nepriljudnosti, i n nam je 
odrekel prenočišče. Pa se ni-
sem dal odpraviti, marveč 
sem proti njegovi volji stopil 
v hišo, ker sem dobro preso-
dil, da me rade volje nikoli 
ne bo pustil. To zmerno drz-
nost m i je spočetka poplačal 
pri postrežbi in mi dal jasno 
čutiti, da smo m u zelo nepri-
jetni in da m u je prijaznost 
do tujcev popolnoma tuja; 
dal mi je pokvarjenega slabe-
ga vina, misleč, da me bo s 
tem spravil iz hiše. Ker pa 
mi je bil način že znan, sem 
v njegovi odsotnosti slabo 
vino izlil in zahteval dmge-
ga, ki pa iz njegove neprijaz-
ne roke ni bilo boljše od 
prejšnjega. Tako se je zgodi-
lo trikrat zapovrstjo. Ko je 
spoznal, da se s slabo pijačo 
ne b o m dal odpraviti, jo je 
naposled zboljšal in mi po-
stregel z dobro kapljico. Z vi-
nom je tudi njegova postrež-

I Z S T A R I H Č A S O V 

ba in drugo vedenje postalo 
milejše; kmalu nato me je 
namreč peljal v klet, kjer je 
bUo 18 velikih sodov z vsako-
vrstnim laškim vinom; dal 
m i je na izbiro, da poskusim 
vino, ki bi iriojemu jeziku 
najbolj prijalo. Nato nas je 
tudi dobro pogostil. Pozneje 
sem se večkrat ustavil pri 
njem in bil vedno dobro po-

strežen. Začetni trmi in 
upornosti tega človeka sem 
se tembolj čudil, ker je mož 
videl mnogo sveta in često 
popotuje ne le v Italijo, tem-
več tudi na Nemško. Zato si 
njegovemu vedenju ne mo-
rem misliti drugega vzroka, 
kakor da si pač domišlja, da 
ne bi bil pravi Bitenjčan, če 
bi dnigače ravnal..." 
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USODE, GODOVI Razgledi 

v Ljubljani smo na odhod v vojašnice čakali več kot tri dni. Nekateri med nami so bili ves ta čas na smrt pijani. 

<0 SO u b i l i a Aleksandra 
Nenadoma 

zaslišim vpitje 
in kričanje 

v albanščini, 
potem se zasliši 
pok bombe, od 

takrat naprej pa 
se mi je utrgal 

film. Bil sem 
ranjen v desno 

nogo, tik pod 
kolenom. Eden 

od prijateljev, 
neki Jovanovič, 
je bil na mestu 

mrtev. 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Slavko je dobil poziv k vo-
jakom le tri dni pred odho-
dom. Leta 1948 je veliko fan-
tov bežalo ^ez mejo, da jim 
ne bi bilo treba iti služit voj-
ske daleč na jug Jugoslavije, 
od koder se marsikdo ni več 
vrnil živ. 

"Že takoj ob predvidenem 
odhodu se je skupina bodo-
čih vojakov svojeglavo odlo-
čila, da bo vse lepo in prav, 
če odrinemo "šele" popol-
dan. Referent za vojaške za-
deve, ki nas je slišal, je bil 
zelo jezen in dal nam je ve-
deti, da bomo "že videli hu-
diča", ker ne ubogamo. M i 
pa smo raje zavili k lipietu in 
se ga malo naluckali. Prija-
telj Franc je bil še bolj koraj-
žen: on se je šel potem še 
malo "pogret" k pund v Ži-
rovski vrh. Ko smo končno 
odrinili, njega še zmeraj ni 
bilo, le njegov "kufer" smo 
vlačili kar m i s seboj. Hehe-
he, do Kranja se je potem 
moral pripeljati kar s kole-
som. V Ljubljani smo na od-
hod v vojašnice čakali več kot 
tri dni. Nekateri med nami 
so bili ves ta čas na smrt pi-
jani. Za enega smo se začeli 
celo bati, ker se nam je zdel 
nezavesten. Pa se javi nek 
navihanec z Dolenjskega in 
pravi, da ga bo že on "po-
zdravil". O d presenečenja 
smo zazijali, ko mu je odprl 
usta in se polulal vanje. 

Zdravilo je, ne bodi vrag, 
res pomagalo, le "bolniku" 
potem še dolgo, dolgo časa 
ni bilo več do pijače..." 

Takoj po končani vojni ni 
bilo ravno prijetno oditi slu-
žit vojsko. Nekateri ljudje so 
se znali krepko ponorčevati 
iz tistih, ki so izgubili svojce. 
Zvečer so se ogrinjali v bele 
rjuhe in strašili nedolžne žrt-
ve. Slavkovo prvo "vojaško" 
mesto je bil Titov Veles. Cele 
tri mesece so bili zaprti v vo-
jašnici, nobenega izhoda jim 
niso dovolili. Potem so ga se-
lili v Novo Gradiško. Tam so 
stanovali v barakah, ki so jih 
med vojno postavili ustaši. 

Potem so ga premestili v 
Prizren. Patruljirali so blizu 
albanske meje. 

"Nekoč se je že zgodaj 
zjutraj zgodilo, da so Alban-
ci začeli streljati na naš 
bunker. M i in "oni" smo 
zajemali vodo iz istega stu-
denca. Nam je bilo dovolje-
no, da hodimo po vodo na 
parne ure. Bogvarij, da bi se 
kdaj zmotili! 

Spominjam se, bilo je rav-
no na Martinovo nedeljo, ko 
sem bil še z dvema drugima 
na straži. Ležali smo v triko-
tu, to je pomenilo, da smo se 
dotikali z nogami, vsak pa je 
gledal v svojo smer. Nenado-
ma zaslišim vpitje in kriča-
nje v albanščini, potem se 
zasliši px)k bombe, od takrat 
naprej pa se m i je utrgal 
film. Bil sem ranjen v desno 

nogo, tik pod kolenom. Eden 
od prijateljev, neki Jovano-
vič, je bil na mestu mrtev. 
Odpeljali so me v bolnišnico. 
Na okrevanje sem odšel do-
mov, s seboj pa so m i dali 
tudi pismo. Skupaj z drugi-
mi kolegi smo ga odprE, i n T 
pismu je bilo pripor<^o, naj 
me sprejmejo v partijo. Pa-
pir sem raztrgal na drobne 
koščke in ga na nekem mo-
stu, ko smo prečkali Dona-
vo, vrgel skozi okno. Potem 
smo se smejali, češ da mi 
gremo naprej, partija pa 
plava proti Romuniji," hudo-
mušno doda Slavko. 

Šele doma, pri dr. Bemi-
ku, ki se je zavzel zanj, so 
zdravniki ugotovili, da so 
Slavkovo nogo v prizrenski 
bolnišnici oskrbeli bolj kot 
ne "po kavbojsko". Na rent-
genu v Kranju so ugotovili, 
da je noga tudi dvakrat zlo-
mljena. Slavko ni bil social-
no zavarovan, zato so ga iz 
zdravstvenega doma napotili 
na občino. Tam so mu sveto-
vali, naj se obrne na vojno 
pošto v Prizrenu, ki je bila, 
po njihovem mnenju, odgo-
vorna za vse stroške zdravlje-
nja. 

Vse se je sicer dobro kon-
čalo, kljub temu pa je Slav-
ko, še potem ko je začel de-
lati v Alpini, hodil s pomočjo 
bergel. 

"Mojster Franc m i ni 
verjel, da je z menoj karkoli 
narobe, zaJiteval je, naj mu 

prinese potrdilo. Žal nisem 
bil niti iz prave družine, niti 
pravih "barv", zato nisva na-
šla skupnega jezika. Zmeraj, 
ko je videl, da se mi je obraz 
spafil od bolečine, je prišel 
k meni in mi zagrozil, da 
če ne bom tak, kot se zagre, 
naj grem pa v Žirovski vrh 
kosit sivko." 

12. in 13. februarja 1952 je 
zapadlo več kot dva metra 
snega. Snežna odeja je pov-
sem zakrila vhodna vrata, 
Slavko se je ustrašil, da ne bo 
mogel v službo. Pred vrata je 
postavil stol, se nanj povzpel 
s smučkami in zapeljal v 
visoko snežno gmoto. Z ene-
ga konca Žirov do Alpine je 
"hodil" več kot dve uri. 

Naslednje leto, 11. oktobra, 
sta Sla z ženo v Ljubljano, 

ravno v času, ko so bile tam 
velike demonstracije za pri-
ključitev Trsta k Jugoslaviji. 
Na številnih transparentih je 
pisalo "Papež lopov-Pela 
tat". Pela je bil takratni itali-
janski predsednik. 

"Niti do doma nisem pri-
šel, ko me ustavi kurir. Poziv 
za orožne vaje. Vedel sem, 
za kaj gre. Kar stisnilo me je 
pri srcu." 

Ko sem ga vprašala, kaj je 
potem sledilo, je le zamahnil 
z roko, češ marsikaj. 

Življenje pa je teklo naprej 
in Slavko dnevnik piše še 
dandanašnji. Spomini še 
niso zarjaveU in zato upa, 
da bo lahko opisal še marsi-
kateri dogodek iz bližnje 
preteklosti, Id bi drugače 
utonil v pozabo. 

Prazniki in godovi 

Vsi sveti in verne duše 
JOŽE KOŠNJBK 

Danes, 28. oktobra, je 
praznik mučenke Cirile, kra-
lja Alfreda in apostolov Si-
mona in Juda Tadeja, kd sta 
misijonarila po Mezopota-
miji in Perziji in umrla mu-
čeniške smrti okrog leta 100. 
Simona naj bi po legendi 
prežagali, Juda Tadeja pa naj 
bi kamenjali do smrti. Zato 
ju upodabljajo s kijem in 
žago. Simona in Juda Tadeja 
najdemo na seznamu apo-
stolov na desetem in enaj-
stem mestu. Na dvanajstem 
je vedno Jezusov izdajalec 
Juda Iškariot. Med apostoU 
sta bila dva Simona. Prvega 

so klicali Peter (Skala), ki je 
bil izbran za prvega papeža. 
Nekateri razlagalci Svetega 
pisma pravijo, da sta bila Si-
mon in Juda Tadej brata in 
sorodnika Marije in Jožefa, 
Jezusovih staršev. Nekdaj so 
imeli praznik teh svetnikov 
za začetek zime, saj je že za-
padel sneg. Imeni Simon in 
Tadej sta zelo pogosti, prav 
tako pa druge oblike imena 
Simo, Sime, Simek, Šimen, 
Šmonca, Simona, Simonka 
in Simoneta. 

Jutri, 29. oktobra, bo god 
device Emielinde Brab in je-
ruzalemskega škofa Narcisa, 
ki je živel v dmgem stoletju 
po Kristusu. Je zavetnik tistih, 

ki jim je ime Nards ali Narci-
sa. Narcisa pozna tudi grška 
mitologija. To je bil inlaileiiič, 
ki se je zaljubil sam vase in v 
potoku občudoval svojo podo-
bo. Po smrti so ga bogovi 
spremenili v narciso. 

V nedeljo, 30. oktobra, bo 
praznik škofov Marcijana, 
Marcela in Germana ter puš-
čavnika Angela. V ponede-
ljek, 31. oktobra, bo dan re-
formacije in praznik sloven-
skih evangeličanov, katoliška 
cerkev pa se spominja nem-
škega svetnika, škofa Sv. 
Volbenka ali Bolfenka (Wolf-
ganga), ki je misijonaril po 
Češkem in Ogrskem, umrl 
pa je leta 994. Pokopan je v 

bavarskem mestu Regens-
burg, kjer je bil od leta 972 
naprej škof Znan je bil zara-
di skromnosti. Upodabljajo 
ga s škofovsko palico in te-
sarsko sekiro. Legenda pravi, 
da je kraj, kjer naj bi stala 
cerkev, določil tako, da je v ti-
sto smer vrgel sekiro. Za za-
vetnika so ga izbrali rezbarji, 
pastirji, drvarji in oglarji. 
Volbeku ali Bolfenku so na 
Slovenskem posvečene tri 
cerkve. Ena od njih je na Go-
renjskem: Sv. Volbenk na 
Logu v Poljanski dolini. 

V torek, 1. novembra, bo 
dan spomina na mrtve ali vsi 
sveti. Praznovati so ga začeli 
okrog leta 800. Število svet-
nikov se je namreč tako po-
večevalo, da se ni bilo mogo-
če več spominjati vsakega 
posebej, zato je papež Gre-
gor IV. leta 827 uvedel praz-
nik vseh svetnikov in ga pre-
stavil s 13. maja na 1. novem-
ber. Kasneje je 1. november 

postal dan, ko se spominja-
mo vseh mrtvih, čeprav cer-
kev pravi, da je ta dan pred-
vsem praznik živih in njiho-
ve vere ter upanja. 

V sredo, 2. novembra, bo 
med Slovenci prav tako spo-
štovan praznik veme duše ali 
spomin vseh vernih rajnih. 
Živi naj bi na ta dan prosili za 
svoje pokojne, ki so morda še 
v kraju zorenja ali očiščeva-
nja za nebesa. Temu kraju 
pravimo "vice". Z vernimi 
dušami so bili nekdaj pove-
zani številni ljudski obi^ji. 

V četrtek, 3. novembra, bo 
praznik škofa in mučenca 
Viktorina Ptujskega, ki je 
umrl okrog leta 303. Bil je 
zelo izobražen. Veliko je pi-
sal v grščini in latinščini, ki 
ju je odlično obvladal. Pred 
dobrimi dvesto leti so znan-
stveniki dokazali, da je Vikto-
rin deloval v današnjem Ptu-
ju in tam kot mučenec tudi 
umrl. 



Zamrznili smo obresti! 

FordFus ion, Focus. Resta. Mondeo 
In Focus C - M A X serije Polar Edition: 
• bogata oprema 
« posebno ugodna cena 
• komplet zimskih pnevmatik 
• brezobrestno fineuTciranje 

FordCred I t po sistemu: 
-1/2 takoj. 1/2 čez eno leto 
-1/3 takoj, 1/3 čez eno leto 
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Privošči si! F o r d Z i i T i a 

JorroKADMe 

Mlakarieva 81 
4208 Šenčur 
tel.: 04/279 0023 
prodaja.kadivec@avtokadlvec-jk.sl 

• Brezplačno vodenje računa do konca leta. 
• NIge obresti za limit. 
• Višje obresti za dobroimetje. 

Vas zanima, zal<aj so pakeuil ratunl tako uck>bnl7 ObISCIte n̂ bll̂ o poslovno 
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kateregakoli od Udobnih računov, vam na va§ raCun podarimo 5.000 SIT. 
Ve« Infomiacl) na vnnv.spartMsu.al 
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S R A R K A S S E ! 
Drugačna banka 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ADRIATIC 
j L v , . A d r i a t i a 
5© VGC ugodnosti za zavarovalnadružbadd 

Adriaticove zdravstvene 
zavarovance 
Vsi Adriat icovi zdravstveni zavarovanci b o d o novembra prejeli obvesti lo, v katerem b o d o izvedeli vse v , 

zvezi z novo zdravstveno zakonodajo . V Adriat icu b o d o za svojih 2 7 4 tisoč zdravstvenih zavarovancev 

uredili v se potrebno, da se b o d o njihova zavarovanja n e m o t e n o nadaljevala. Zavarovanci b o d o obdržal i 

vse dosedanje ugodnos t i , v kratkem pa Adriat ic pripravlja še vrsto popus tov pri d rug ih zavarovanjih, ki jih 

b o d o deležni vsi obstoječi in novi zdravstveni zavarovanci. Preobl ikovano Adr iat icovo zdravstveno 

zavarovanje j im bo v vseh zdravstvenih u s tanovah nudi lo še naprej enako kritje in pravice kot d o sedaj. 

Upokojenci , ki že imajo plačilo Adr iat icovega dopo ln i l nega zdravs tvenega zavarovanja urejeno z 

odteg l ja jem o d pokojn ine preko Zavoda za pokojn insko in inval idsko zavarovanje Slovenije, b o d o tud i v 

pr ihodnje lahko potrdili kartico s a m o enkrat letno oz i roma pred o b i s k o m zdravnika. 

Razliko do polne cene zdravila vam krije le Adriatic! 
Tudi v prihodnje boste lahko uveljavljali to ugodnost . Do kritja razlike v ceni zdravila ste upravičeni na osnovi 

vaše veljavne zavarovalne police za dopolni lno zdravstveno zavarovanje, če vam zdravnik predpiše dražje 

zdravilo in bi ga morali v lekarni doplačati. 

Brezplačna zdravstvena INFO asistenca Adriatic 080 11 24 
Vse o ponudbi Adriaticovega dopolni lnega zavarovanja in nadstandardnih zavarovanjih, o povprečnih čakalnih 

dobah pri posameznih izvajalcih in vrsta drugih koristnih informacij, kar 24 ur na dan, 3 6 5 dni v letu po 

brezplačni telefonski številki. 

Še niste zdravstveno zavarovani pri Adriaticu? Zdaj je priložnost za izbiro 
ugodne ponudbe! 
• če še niste zavarovani pri Adriaticu, počakajte na obvestilo vaše dosedanje zavarovalnice, ki ji boste, če tako 

želite, lahko odpovedali zavarovanje brez kakršnih koli stroškov; 

• odpoved, ki bo priložena obvestilu, odpošljite dosedanji zavarovalnici čimprej in če se odločite, takoj sklenite svoje 
novo zdravstveno zavarovanje pri Adriaticu; 

• upokojenci naj se vključijo v Adriaticovo skupinsko ponudbo dopolni lnega zdravstvenega zavarovanja preko 

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) ali prek društva upokojencev v svojem kraju. 

Tako boste pridobili popust, premijo pa boste lahko imeli poravnano z odtegljajem pri pokojnini; 

• za vsa pojasnila in dodatne informacije se lahko obrnete na najbližjo poslovno enoto Adriatica aH pokličete 

po brezplačnem telefonu 080 1110. 

Več informacij: 
Adr iat ic Kranj, Kidričeva c. 2, tel: (04) 281 70 16 vwvw.adriatic.si 

Gorenjski prijatelj Radio Sora d.o.o. 89.8 
K a p u c i n s k i trg 4 

89.8 
4220 Škofja Loka 

91.1 tel.: 04/506 50 50 91.1 
fax: 04/506 50 60 

96.3 RADIO SORA wnail:info@radio«ora.si 96.3 

/ y ALPjETOUlI "r* mvvv.alpetouf. 
BOLOGNA S.ll., MUNCHEN, FILMSKI SfUDlO 

BAVARIA S.ll., MARTINOVANJA; na KOZJANSKEM, 
na VlfAVSKSM 12.11., NAKUPI V TRSTU 17. In 

19.11., ADVEMTNO VESEUE v MUNCHNU 3.12., 
v INNSBRUCKU 10.12., na DUNAJU 10.12., 

v LINZU 17.12. In na JUŽNEM TIROLSKEM 3.12. 
VIKEND PAKET V UMA6U, •)• hotel že od 14.900 SPr 

MARTINOVO 
k 12 . 1 1 . J 

• KRAIO' M / 20 13 229, • Jk. LOKA 01 / 51 70 305, • RAPOVUlCA 01 /53 20 445, I 
»TRŽIČ 04/59 71 350, »LlUBlJAm 01/23 08 505. » BLED 04 / 57 80 420 J 

Gorenjski Glas /wn C€NtEa aj<VNnSaiB. roiNJ 

* C O N K M I S K I C L A a . t l 

Nova Skoda Oclavia I 
Elegance-vsa oprema 
že za 3.630.000 SIT n 

Nova Škoda 
Fabia Combi s klimo 
že za 2.300.000 srr 

l N O V I T E R I O S 4 x 4 , 
D.,Mi%i že od 4.092.000 S I T 

kredit na položnice kredit na položnice 
3 leta garancije ali 
100.000 kilotnetrov 

Brezplačni prcver.tivni pregledi pred zimo, ter prodaja in rnontaža pnevmatik za vsa vozila. 

Servis Štem Kranj d.o.o. 
Čirče - Šmidova 13 
Prodaja: 04/201 35 1 0 
Servis: 04/201 3512 
info@servts-stem.3i 
wv»w.sen/is-slem.si 

PRODAJA NOVIH IN RABUENIH VOZIL REZERVNI OEU PO UGODNIH CENAH. KLEPARSKE IN UČARSKE STORrrVE 

F E S T I V A L K R E A T I V N I H K I T A R I S T O V 
K R A N J D V O R A N A P R I M S K O V O 

2 8 . I 0 . 2 0 0 S O S 1 9 . 0 0 

mailto:prodaja.kadivec@avtokadlvec-jk.sl
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KNJIGE Razgledi 

Slovenska novejša zgodovina je temeljno delo slovenskega zgodovinopisja o obdobju sto petdesetih let, od takrat, 
ko prvič pokažemo našo trobarvnico, do dne, ko je Slovenska zastava zavihrala pred palačo OZN. 

^ 

Od Domladi narodov do OZN 
S L O V E N S K A N O V E J Š A Z G O D O V I N A , K N J I G A O S L O V E N S K E M S T O L E T J U I N P O L 

Slovenska 
novejša 

zgodovina od 
dni, ko je 

trobarvnica 
vihrala v družbi 

naprednih 
domoljubov, do 

dni, ko smo jo 
pokazali vsemu 

svetu. Od 
takrat, ko smo 
imeli tolar, do 

dni, ko smo ga 
spet dobili. 

IGOR KAVČIČ 

Kljub temu da je Vlado 
Kreslin v Cankarjevem 
domu v uvodu k predstavitvi 
knjige Slovenska novejša zgo-
dovina v refrenu ene izmed 
njegovih pesmi zapel "To 
pri nas ni možno, pri nas se 
to že ne da," je omenjena 
knjiga lep dokaz o nasprot-
nem. Pišem o knjigi na dol-
gi rok, kakršno ponavadi ča-
kamo leta in leta in izide le 
enkrat na generacijo. Slo-
venska novejša zgodovina 
celo prvič v taki obliki. Gre 
namreč za dve precej zajetni 
knjigi na 1500 straneh, ki 
jih je osem let pisalo 24 av-
torjev, vrhunskih zgodovi-
narjev z Inštituta za novejšo 
zgodovino, ki so v založni-
škem projektu moči združi-
li z Založbo Mladinska knji-
ga. Slovenci smo prvič do-
slej dobili knjigo, ki je sinte-
tični pregled stoletje in pol 
dolgega zgodovinskega ob-
dobja, od "pomladi naro-
dov" leta 1848 in prvega jas-
no oblikovanega političnega 
programa pa do ustanovitve 
in priznanja samostojne dr-
žave v letih 1991/92. Ven-
dar pa ne gre zgolj za bele-
ženje naše vojaške in poli-
tične zgodovine, ampak za 
celovit zgodovinski pregled 

, M LLIIHIKL. JŽŽlik'JLi,-̂ '̂ -'̂  

Na Trgu revolucije smo obeležili rojstvo samostojne Slovenije, dežele In naroda, katere 
zgodovina je mnogo daljša. 

zgodovine slovenskega na-
roda. Avtorji se v knjigi lote-
vajo različnih področij, tako 
slovenske kulture, kot go-
spodarstva in socialnega 
razvoja, vsakega s svojimi 
značilnostmi. Obravnavani 
pa smo tako Slovenci v ma-
tični državi, kot zamejski 
Slovenci in pripadniki naše 
nacije, živeči v diaspori. 

Poglavja so razvrščena v 
štiri glavne vsebinske sklope, 
v prvi knjigi Avstrijska doba 
1848 • 191S, ki ji sledita še 
Doba prve Jugoslavije 191S -

in Druga svetovna vojna 
na Slovenskem 1941 - 1945, 
medtem ko je sklopu Doba 
druge Jugoslavije -
J 9 9 1 / 9 2 namenjena celotna 
dnjga knjiga. Napisano od-
lično dopolnjujejo zemljevi-
di, preglednice, dokumenti 
in fotografije najpomemb-
nejših Slovencev iz posa-
meznega obdobja. Po bese-
dah glavne urednice dr. Jas-
ne Fišer, so se pri fotografi-
jah držali pravila, da so te po 
možnosti doslej še neobjav-
ljene. "Knjiga je b<^t dose-

žek Inštituta za novejšo zgo-
dovino, v kateri pa je hkrati 
združeno vse znanje, Id ga o 
Sloveniji premoremo sloven-
ski zgodovinarji, torej tudi 
naši kolegi, ki delujejo po 
drugih institucijah, iz kate-
rih d d in dognanj smo prav 
tako črpali pomembne podat-
ke. Čeprav je bil vsak od avto-
rjev odgovoren za svoje po-
dročje, smo pri končni podo-
bi s pripombami sodelovali 
tudi drugi, in lahko rečem, 
da gre za avtorsko delo 24 av-
torjev. Res lepo darilo za 45-

letnico n a š ^ inštituta, ki jo 
tako praznujemo z letom za-
mude," je povedala FiSerje-
va. 

v knjigi na primer pobliže 
izvemo, kako je bilo z davki 
in davčno politiko v stari 
Avstro-Ogrski v drugi polovi-
ci 19. stoletja, kakšne so bile 
življenjske razmere v času 1. 
svetovne vojne, beremo o na-
stanku komunistične stran-
ke v dvajsetih letih prejšnje-
ga stoletja, o turizmu med 
obema vojnama, o varnost-
nih in obveščevalnih službah 
med 2. svetovno vojno, o po-
vojnih gospodarskih refor-
mah, seveda ne manjka tudi 
temeljit zapis o slovenskem 
osamosvajanju. Kot je zapi-
sal recenzent izdaje dr. Božo 
Repe (drugi recenzent je dr. 
France Rozman), knjiga Slo-
venska novejša zgodovina 
zajema obdobje od progra-
ma Zedinjena Slovenija do 
mednarodnega priznanja 
Republike Slovenije i n bo 
kot taka brez dvoma postala 
temeljno delo pri podrobnej-
šem poznavanju slovenske 
zgodovine. In kot meni glav-
na urednica izdaje, knjiga ni 
nikoli končana zgodba slo-
venskega zgodovinopisja, je 
temeljno delo, na katerem 
bodo zgodovinarji raziskova-
li naprej. 

Tajno društvo PDZ 7 

MARTETA SMOLN IKAR 

P rodaja državnega pre-
moženja v Mercatoijuje 
vnela detektivsko strast 

poslancev državnega zbora. 
Vsi so za to, da ustanovijo pre 
iskovalno komisijo, ki bo do 
konca mandata ugotavljala, 
ali imata kapitalska in odškod-
ninska družba pri poslu 2 naj-
boljšim sosedom čiste ali uma-
zane roke. Kajpada bi komisi-
ja pri tem pod drobno^ vze-
la tudi pr^ najvi^ih političnih 
predstavnikov države. Se pravi 
vladnega predsednika Janeza 
Janše in njegovih bližnjih. 

Pravila igre so znana. Ime-
nuješ Hane preiskovalne komi-
sije, med njimi izbereš predsed-
nika in njegovega namestnika, 
nakar se vsi skupaj zmenijo, 
za kaj pravzaprav gre. Kdo je 
osumljenec in kdo priča? (Ki 

po do zdaj znanih izkušnjah 
ne ve nič ali domala nič.) V 
primeru najboljšega soseda so 
se stvari zapletle že na samem 
začetku. Pri tem, kaj naj ko-
misija sploh raziskuje: vse do-
slej sumljive posle kapitalske in 
odškodninske družbe ali samo 
zadrtega? In, se razume, tudi 
pri tem. kdo naj komisijo vodi 
in usmeija: pozicija ali opozi-
cija? Vodja največje opozicij-
ske stranke Anton Rop trobi 
eno, vodja najve^e pozicijske 
stranke Jože Tanko trobi dru-
go. Ne glede na to, čigava bo 
obvezala, bo na koncu manda-
ta rezultat enak, kar pomeni, 
nikakršen. Po izkušnjah sodeč 
se bo komisija - če se bodo po-
slanci utegnili zmeniti in jo 
ustanoviti - sestajala za tesno 
zaprtimi vrati, ko bo čas pote-

kel, pa jim ne bo uspelo sestavi-
ti niti vmesnega, kaj šele kon-
čnega poročila. 

V preteklih enajstih letih so 
poslanci ustanovili že toliko 
preiskovalnih komisij, da jih 
zunanji opazovalec s povpre-
čnim spominom na pamet 
sploh ne more ruišteti. O tem, 
kaj so zasliševalci od zasliša-
nih, recimo, od nekdanjega 
predsednika države Milana 
Kučana izvedeli in do katerih 
zaključkov so prišli, pa javnost 
tako ali tako ni bila nikdar ob-
veščena. Kar pomeni, da so vse 
dosedanje preiskovalne komisi-
je delovale v maniri skrivnih 
lož, kot nekakšno tajno dru-
štvo poslancev državnega zbo-
ra. 

Prvi, ki mu je na misel pa-
dla državnozborska preisko-

S E D M I C A 

valna komisija, je bil ljudski 
poslanec Marjan Podobnik. 
Komisija naj bi dokazala nje-
gova tezo o ropu stoletja, o 
kraji državnega premoženja. 
Rezultat preiskave: ga ni. 
Druga komisija seje ukvarja-
la s Hitom, Banom, železar-
nami, bankami v sanaciji in, 
da ne pozabimo, s podelitvijo 
koncesij za uvoz sladkorja. 
Rezultat: ga ni. Najdlje je pri-
šla tako imenovana Pučniko-
va komisija, ki je preiskovala 
povojne množične poboje. Na-
slednja komisija je preiskovala 
najdbo "humanitarnega" oro 
žja na mariborskem letališču 
Komisija je na zaslišanje po 
vabila celo bosanskega držav 
Ijana Hasana Čengiča, rezul 
tata pa nobenega. Še ena ko 
misija, tako imenovana 

JBTZ,je preiskovala politično 
odgovornost za aretacijo, ob-
sodbo in izvršitev obsodbe Ja-
neza Janše, Ivana Borštneija, 
Davida Tasiča in Francija 
Zavrla. Med drugim je komi-
sija zaslišala Milana Kučana, 
rezultata pa nobenega. In 
tako naprej do tako imenova-
ne Zamernikove komisije, ki 
naj hi odkrila, kdo je naročil 
pesti, ki so obdelale nekdanje-
ga novinaija in sedanjega po-
slanca Mira Petka. Rezultat 
preiskave: ga ni. 

Sklep. Tako kot se večina po-
slancev državnega zbora stri-
nja z ukinitvijo tako imenova-
ne Kosove komisije, naj večina 
ukine še lastni inštitut, to je 
preiskovalno komisijo. Name-
sto nje pa okrepi kriminalistič-
no policijo. 
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Dizajn je dodana vrednost 
v teku je tretji mesec oblikovanja, ki ga v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije prireja 
Zavod big, izdajatelj revije Hiše. 

Š T E F A N Ž A R G I 

Ljubljana, Tržič - Tretji me-
sec oblikovanja, prireditev 
pod imenom 'Dizajn 2005', 
letos poteka na temo Mobil-
nost od 20. oktobra do 20. 
novembra in obsega kar 26 
raznih dogodkov: predavanj, 
razstav, delavnic, predstavi-
tev, inštalacij, srečanj in dru-
žabnih dogodkov domačih i n 
tujih oblikovalcev pod skup-
n im naslovom 'Dizajn v 
mestu'. Direktor Zavoda big, 
izdajatelja revije Hiše Zma-
go Novak je ob otvoritvi pou-
daril, da želijo s to prireditvi-
jo spodbuditi slovensko pro-
duktno oblikovanje in ga 
predstaviti širši javnosti, pou-
daril vlogo biointeligentnega 
v samem procesu oblikova-
nja in predstavil uspešne slo-
venske produkte in njihove 
avtorje, ki sestavljajo razsta-
vo Brezčasni slovenski di-
zajn. Na otvoritvi je kot slav-
nostni govornik sodeloval 
minister za gospodarstvo 
mag. Andrej Vizjak, ki je 
opozoril, da postaja podjetni-
štvo sestavni del družbene 
kulture, dizajn pa predstavlja 
dodano vrednost produk-
tom. Oblikovanje postaja po 

Z otvoritve oblikovalske razstave v Tržiču (od leve): Marjan 
Žitnik, Melanija Primožič In Zmago Novak. 

njegovem mnenju nujni se-
stavni del poslovnih strategij 
podjetij in podjetja, ki se tega 
zavedajo imajo močno kon-
kurenčno prednost. 

Na otvoritvi meseca obli-
kovanja, pretekli četrtek, so 
podelili tudi vrsto nagrad: 
nagrado 'Zgodba o uspehu 
2005' je prejelo podjetje Go-
renje, nagrado 'Oblikovalec 
leta 2005' je prejela Nina Mi-
hovec za oblikovanje prikoli-
ce, nagrada 'Interier leta 
2005' je pripadla Tomažu 
Krušcu in Leni Krušec za 
ureditev Pilates centra v 

Ljubljani, nagrado za natečaj 
'Mobi lni biointeligentni 
dom - drom' pa je dobU Josip 
Benkovec. Zavod big je v ok-
viru prireditve Dizajn 2005 
izdal tudi katalog 'Katalog di-
zajn - produktno oblikovanje 
in interier', v katerem so 
predstavljeni dobitniki na-
grad, razmišljanja raznih 
ustvarjalcev na temo mobil-
nost, razpored vseh dogod-
kov 'Dizajn v mestu' ter ime-
nik oblikovalcev. Katalog kot 
darilo prejme vsak obiskova-
lec kateregakoli dogodka. 
Enega od dogodkov priredit-

ve Dizajn v mestu smo de-
ležni tudi na Gorenjskem. V 
ponedeljek so namreč v Kur-
nikovi hiši v Tržiču odprli 
razstavo novejših del uveljav-
ljenega industrijskega obli-
kovalca Marjana Žitnika. 
Razstavo je odprla Melanija 
Primožič, direktorica in ku-
stosinja Tržiškega muzeja in 
posebej poudarila likovnost 
Žitnikovih del. Zmago No-
vak pa je menil, da pomeni 
pomemben prispevek k spo-
znavanju kaj industrijski di-
zajn sploh je in kakšna je 
njegova vloga v gospodar-
stvu. Marjan Žitnik, diplo-
mant Akademije za likovno 
umetnost, je že uveljavljeni 
industrijski oblikovalec z vr-
sto prejetih priznanj in na-
grad, predstavlja širok spek-
ter oblikovalskih tem in pro-
duktov, oblikovanih v zad-
njih štirih letih. Svoja dela je 
na otvoritvi predstavil z zgod-
bami, ki so spremljale njihov 
nastanek, ter opisom raz-
mer, ko je novo oblikovanje 
pri nas še vedno težko spra-
viti na trg. Razstava bo na 
ogled do 11. novembra. Sez-
nam prireditev meseca obli-
kovanja je dostopen na splet-
ni strani Zavoda big. 

L J U B L J A N A 

Prva borza znanja in novost i 

Na mednarodni dan inovatorjev 21. oktober so, kot poroča 
Marijan Štele, mednarodni posrednik novosti, v sodelova-
nju z gospodarskim interesnim združenjem za pospeševa-
nje razvoja malega gospodarstva in poslovno skupino SPA-
TI NOVA organizirali prvo javno borzo ponudbe znanja in 
novosti pri nas, ki je tega dne potekala na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. Na vabilo se je odzvalo 71 izumite-
ljev in inovatorjev, ki so ponudili 172 novosti - izumov, av-
torskih rešitev, tehnoloških in storitvenih izboljšav. Hkrati 
iščejo tudi različne oblike pomoči: Investicijski in rizični ka-
pital, sovlagatelje, pomoč pri trženju, vodenju, državno po-
moč in proizvajalce. Ocenili so, da bi z uresničevanjem 
predstavljenih novosti ustvarili 3.100 novih delnih mest, s 
širitvijo na tuje trge pa še več kot enkrat toliko. Na borzi se 
je prijavilo 42 povpraševalcev, od podjetij, fizičnih oseb, do 
zadrug, banke, sklada tveganega kapitala, finančne družbe, 
zastopniških pisarn In svetovalnih organizacij. Kljub naveza-
nim poslovnim stikom organizatorji z odzivom niso zado-
voljni, saj ni bilo predstavnikov države, pa tudi premalo je 
bilo odziva iz gospodarstva. Š. Ž. 

IguBgANA 

Netl(o 2005 Aerodron^u Ljubljana 

Na Gospodarski zbornici Slovenije so pretekli četrtek pode-
lili nagrade Netko, priznanja za najboljšo poslovno spletno 
stran v Sloveniji. Letos se je za nagrado Netko v 14 katego-
rijah potegovalo 89 spletnih mest, kar je dokaz, da se last-
niki spletnih mest še kako zavedajo pomembnosti tega ko-
munikacijskega kanala. Žirija je letos podelila dve nagradi 
zlati Netko za spletni mesti, ki izkazujeta spletno odličnost 
v vseh pogledih, spletna mesta, nagrajena s srebrnim Net-
kom, teh je bilo letos deset, pa izkazujejo odlično sodelo-
vanje izvajalcev in naročnikov. Vsako nagrajeno spletno 
mesto odlikujejo presežki v enem ali več merilih, ki se se-
stavljajo v izvrstno celoto. Podeljena je bila tudi Posebna 
nagrada za vzdrževanje kakovosti In odličnosti, ki jo je pre-
jel Aerodrom Ljubljana in avtorica spletnega mesta agenci-
ja Hal Interactive. Nagrajeno spletno mesto je že leta 2004 
prejelo nagrado zlatega Netka in še vrsto drugih prestižnih 
priznanj. Kljub temu da medtem ni bilo deležno posebnih 
nadgradenj, predstavlja reprezentativen primer zagotavlja-
nja kakovostnih informacij in storitev v daljšem časovnem 
obdobju. Š. Ž. 

Vtem >l>Qitelicm. U bodo od M. 10. 200S do 3 0 . 1 2 . 2 0 0 5 prvii pristopUl k pnrUom upmljani« »lajcmne«« tklida In kMeriti priitoptu l i j j v j lw popolno izpolniena, bo 
RD Investments d. o. 0. n m i ^ h m tnknbit vpItiUa « «2a)cmnl sklad, ki bodo pfhpOa na Irmsakc^kl niun niltimn«« skiMb do 3 0 . 1 2 . 2 0 0 S do vkUuino 12.00 m . 
v navedenem oMobja obraiunala 5 0 V> poputt pri vitopnih ttroiklli, M to doloieni * pravilih upravljal^ va)«mntfa.Aliu)<). Popuit >el|a tud <a vtafaie^O;^ 10 prvit 
pritlopili k pravlloin upnvfanja najcmntfa skMa > i a M trajanfa gr^ial* akdje, lo je od IS. 9 . 2 0 0 5 do M. 10 .2005 . 

Popust ne vê a u vstopne itnik« pri obroinem vplačevanju, ki ostanejo nespremenjeni. Akcija velja iiMJuino za vliq(tttj«, ki so ali bodo prvii pristopili k pravilom 
upravIjMjj vuitBineta iklidi od 15.9.2005 d« 30.12. ZOOS. 

KRANJ 

Dr. janež Potočnik 
z gorenjskimi gospodarstveniki 

Območna zbornica Gospodarske zbornice Slovenije za Go-
renjsko v četrtek, 3. novembra, prireja 7, letno konferenco 
kakovosti Gorenjske 2005, v okviru katere pripravljajo raz-
govor evropskega komisarja za znanost in raziskave dr. Ja-
neza Potočnika z gorenjskimi gospodarstveniki. Dr. Potoč-
nik naj bi ob tej priliki predstavil 7. okvirni program Evrop-
ske unije 2007 - 2013, ki ga sestavljajo štirje programi - ljud-
je, sodelovanje, zamisli in zmogljivosti, usmerjeni v prenos 
znanja v industrijo in druge segmente družbe ter v inovaci-
je. Razgovoru z dr. Potočnikom bo sledil strokovni del letne 
konference kakovosti z vodilom: "Človeški potenciali in ino-
vativnost kot temelj procesa nenehnih izboljšav", v okviru 
katerega bo šest predavanj in predstavitev projektov s pod-
ročja kakovosti, inovativnosti, izobraževanja in vlaganj v za-
poslene. Š. Ž. 

ŽIRL 

Alpinina trgovina tudi v Romuniji 

Kot so sporočili iz Alpine, vodilnega slovenskega proizva-
jalca modne in športne obutve, so v soboto oprli svojo prvo 
prodajalno v Romuniji. Z odprtjem prodajalne v Temišvaru, 
ki je že 115. prodajalna Alpine, se je Romunija kot država, v 
kateri ima Alpina svoje prodajalne, pridružila Sloveniji, Hr-
vaški, Srbiji in Črni gori, Bosni in Hercegovini, Madžarski in 
Bolgariji. Alpina ima v Romuniji svoje hčerinsko podjetje 
Alpina SIRO, ki se ukvarja s proizvodnjo Alpinine modne in 
Športne obutve ter trgovino na debelo. V podjetju so se 
tako že seznanili z romunskim trgom in proučili želje kup-
cev. Ti so iz leta v leto zahtevnejši, zato postaja ta država 
vedno bolj zanimiva tudi za kakovostnejše ponudnike. Ro-
munija ima več kot 22 milijonov prebivalcev, ki vedno bolj 
posegajo po kakovostnejših blagovnih znamkah in prav tu 
so v Alpini videli poslovno priložnost. Tako lahko od 22. ok-
tobra naprej romunski kupci kupijo izdelke Alpine v njeni 
lastni prodajalni. Prodajalna Alpine, ki meri 100 kvadratnih 
metrov, je v nakupovalnem središču v Temišvara, ki ima 
310 tisoč prebivalcev. Tako kot ostale Alpinine prodajalne, 
je urejena s poudarkom na sodobnem ambientu, ki zago-
tavlja prijetno počutje kupcev. Ponudba modne in športne 
obutve blagovne znamke Alpina bo dopolnjena s sorodni-
mi blagovnimi znamkami obutve srednjega in višjega ce-
novnega razreda. Š. Ž. 

KR A N J 

Pri Boltezu ujeli sezono 

Pretekli petek so, po le štirih mesecih gradnje, svečano od-
prli nov servisni objekt družinske družbe Boltez, kjer proda-
jajo in montirajo pnevmatike. Kot nam je povedal direktor 
podjetja Boltez, d.0.0., Iztok Bohez, so prenovili skladiščne 

prostore, povečali delavnico, kjer imajo tri delovna mesta 
več, povečali trgovino, predvsem pa legalizirali vse prizidke, 
ki so skozi leta nastali. Vrednost investicije ocenjujejo na 
100 milijonov tolarjev. Pred vrhuncem sezone, ko bodo vsi 
vozniki hiteli obuvat svoje konjiče v zimske pnevmatike, je 
družini Boltez na otvoritvi uspešno poslovanje zaželel kranj-
ski župan Mohor Bogataj. Š. Ž. 

I O N d.a. Kranj 
Inioimocij©; 

04/2MO-777 , 
www.k>n,sl 

potrošniški 
krediti do eiEt 
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KRANJ 

Pet tisoč kmetij nad dovoljeno količino 

Države, članice Evropske unije, ki presegajo nacionalno 
mlečno kvoto, morajo za razliko plačati dajatev. V kvotnem 
letu 2004/05 so plačale skupno 365 milijonov evrov dajatetf, 
od tega največ Nemčija (137 milijonov) in Italija (141 milijo-
nov), od novih članic pa le Estonija. Slovenija v minulem 
kvotnem letu še ni bila zavezana k plačilu dajatve pa tudi si-
cer dovoljene količine ni presegla. Podatki o oddaji v letoš-
njem kvotnem letu kažejo, da bo nacionalno kvoto presegla 
in da presežkov ne bo možno nevtralizirati niti z razdelitvi-
jo nacionalne rezerve. Dovoljeno količino bo preseglo več 
kot pet tisoč kmetij. C. Z. 

KRANJ 

Obdavčitev kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti 
Kmetijska svetovalna služba vabi v četrtek, 3. novembra, ob 
10. uri v sejno dvorano številka 15 Mestne občine Kranj na 
predavanje o davčni zakonodaji za kmetijstvo in dopolnilne 
dejavnosti, še zlasti o predvidenih spremembah zakona o 
dohodnini, obdavčitvi subvencij, davku na dodano vrednost 
ter vodenju poslovnih knjig in evidenc. Predavanje je name-
njeno vsem kmetom, še zlasti pa mladim in tistim, ki se pri-
pravljajo na večje naložbe ali na registracijo dopolnilne de-
javnosti. Predavala bo Marijana Strupeh, davčna svetovalka 
iz KGZ Celje, ki bo tudi odgovarjala na vprašanja, C, 2, 

HOTEMAŽE 

Želi bodo koruzo in ugotavljali pridelek 
Pioneerjeva podružnica za Slovenijo prireja v sredo, 2. no-
vembra, ob 10. uri na kmetiji Janeza Sodnika v Hotemažah 
Dan koruze za zrnje. Po predstavitvi hibridov bodo koruzo 
poželi, ob tem pa bodo ugotavljali tudi količino pridelka. C. Z. 

G G Za vas bekžimo čas 
WWW.CORENJSKICLAS.SI 

Omejitve tudi na Gorenjskem 
Ker so pri labodih na Hrvaškem potrdili najnevarnejši virus ptičje gripe, je veterinarska uprava 
območje z izrazitim tveganjem razširila na ozemlje celotne države, izvzela je le dve območji. 
Del sega tudi na Gorenjsko. 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Ko je referenčni labo-
ratorij Evropske unije v Veli-
ki Britaniji v sredo pri pogj-
nulih labodih na Hrvaškem 
potrdil najnevarnejši virus 
ptičje gripe H5N1, so se v re-
publiški veterinarski upravi 
(Vurs) odločili, da v Sloveniji 
razširijo območje z izrazitim 
tveganjem, na katerem velja 
prepoved reje perutnine in 
drugili ptic iz ujetništva na 
prostem, zaščita vodnih zaje-

Vida Čadonič Špelič 

S i lercator 

OBČINA BL£D 
SPLJUBLJANSKA4 
ZGORNJE GORJE 80 A 
SP LJUBLJANSKA 13 A 
UUBUANSKA 13 A - MESNICA 
SP ZASIP 
SPKAJUHOVA 

OBČINA BOHINJ 
SPRIBICEVLAZ 
SP TO SVOBODE 1 
SP STARA FUŽINA 
SP SREDNJA VAS V BOHItiJU 
SP BOHINJSKA BELA 

OBČINA C E R K U E 
CERKLJE-MESNICA 
SUPERMARKCT CERKLJE 
SP UL mANCA BARLETA 24 

OBČINA JESENICE 
M-CENTER JESENICE 
SPHRUŠTCATI B 
SP TITOVA 79 
SP0.N0VAKA8 
St'TTTOVA22 
SUPERMARKET MOJSTRANA 
RMKORa<a<AnFIA 

OBČINA KAMNIK 
M-CENTER KAMNIK 
SP KAMNIK 

OBČINA KRANJSKA GORA 
SPBOROVŠKA92 
SUPERMARKET KRANJSKA GORA 

OBČINA NAKLO 
SP NAKLO 

OBČINA RADOVLJICA 
SMRADOVUCA 
RADOVUCAMESNKA 
SPSP. GORJE 105 
SP KRANJSKA 11 
SP BEGUNJE 8 
SP BLEJSKA DOBRAVA 45 A 
SP ALPSKA 37 B 
SP KROPA 
SPLANCOV030 

SEZNAM POSLOVALNIC, 
KI BODO ODPRTE 

NA DAN REFORMACIJE 31.10.2005 

08.00-12:00 
08.00-12.00 
08:00-12.00 
08.00-12:00 
08:00-12:00 
08:00-12:00 

08:00-12:00 
08.00-12:00 
08:00-12:00 
08.00-12.00 
08:00-12.00 

08:00-12:00 
08.00-12.00 
08:00-12:00 

08:00-13.00 
08.00-12:00 
08:00-12:00 
08:00-12.00 
08:00-12:00 
08.00-12.00 
osno-ipno 

08:00-13:00 
08:00-12:00 

08.00-12.00 
08.00-12.00 

08.00-12.00 

08:00-12:00 
08.00-12.00 
08:00-12.00 
08:00-12:00 
08.00-12:00 
08fl0-12:00 
08.00-12.00 
08.00-12:00 
08.00-12.00 

MESTNA OBČINA KRANJ 
M - CENTER KRANJ PRIMSKOVO 08.00-13.00 
HIPERMARKET KRANJ. SAVSKI OTOK 08.00-13.00 
RESTAVRACIJA KRANJ 08.00-13.00 
SP UL NIKOIE TESLE 3 08.00-12.00 
SP OLDHAMSKA1 A 08.00-12.00 
SP DELAVSKA 08.00-12.00 
SP PRI NEBOTIČNIKU 06:00-21:00 
SPPREDOAJR 08.00-12.00 
SM ŠENČUR IN MESNICA 08.00-12:00 
SP GOLNIK 08:00-12:00 
SPTRGRIVOLI 08:00-12:00 
SPČIRČE 06.00-12.00 
SPBJTNJE 08:00-12:00 
SPZLATOPOUE 08:00-12:00 
KAVA BAR MINUTKAKOKfflCA 08:00-12:001 
SUPERMARKET KOKRICA 08:00-12:00 
KOKRKA MESNICA 08:00-12:00 
SPBRITOF 08:00-12:00 
SUPERMARKET DRULOVKA 08.00-12.00 
SPV1S0K0 67 A 08:00-12:00 
SPMAISTROVTRG 08:00-12:00 
SPPOOMART25/A 08.00-12.00 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 
SPPOOUJBNIK 08:00-12:00 
MESNICA PODUJBNIK 08:00-12:00 
8PFHANK0V0NASEUE56 08:00-12:00 
MESNICA FRANKOVONASEUE 56 08:00-12:00 
SP GROHARJEVO NASEUE 1 • 06:00-12:00 

OBČINA TRŽIČ SMTRŽIC 08:00-13:00 
MESNICATRŽIČ 08.00-13.00 
SP BLAG. TRŽIČ 08.00-12:00 
SPDETEUK» 08.00-12:00 
SPDETEUCA MESNICA 08:00-12.00 
SPRAVNE 08.00-12.00 
SP KRIŽE 08:00-12:00 

OBČINA ŽELEZNIKI 
BC ŽELEZNIKI-ODO. SAMOPOSTREŽBA 08:00-12.00 
BC ŽELEZNIKI-MESNCA 08:00-12:00 

OBČINA ŽIRI 
SPBLAG0VNK»Ž1RI 

OBČINA ŽIROVNICA 
SPŽ1R0VNCA4A 

08:00-12:00 

08.00-12.00 

tij, kjer se zadržuje domača 
perutnina, pred divjimi pti-
cami, obvezno prekuhavanje 
površinske vode za napaja-
nje perutnine ter prepoved 
uporabe domače perutnine 
kot vabe za privabljanje div-
jih ptic. 

Izvzeli dve območji 

Kot je pojasnila generalna 
direktorica Vursa Vida Čado-
nič Špelič, so na podlagi po-"' 
datkov o razširjenosti doma-
če perutnine in divjih ptic za 
območje z izrazitim tvega-
njem razglasili celotno ob-
močje države, razen dveh ob-
močij, ki mejita tudi na Go-
renjsko. Prvega omejujejo 
cesta, ki poteka od mejnega 
prehoda Rožna dolina preko 
Nove Gorice, Trnovega, Lo-
kev, Predmeje, Gola, Kak, 
Logatca, Vrhnike, Horjula, 
Gorenje vasi, Škofje Loke, 
Železnikov, Zgornje Sorice 
do Bohinjske Bistrice, želez-
niška proga od Bohinjske Bi-
strice do Jesenic in cesta od 
Jesenic do mejnega prehoda 
Karavanke ter na severu dr-
žavna meja z Avstrijo in na 
zahodu meja z Italijo. Drugo 
območje omejujejo cesta, ki 
poteka od Prevalj preko Ra-
ven na Koroškem, Slovenj 
Gradca, Mislinje, Velenja, 
Polzele, po avtocesti do 
Domžal, preko Trzina do 
Mengša, Šenčurja, Naklega, 
Gohiika in Tržiča do mejne-
ga prehoda Ljubelj ter na se-
veru državna meja z Avstrijo. 
Tudi rejcem na izvzetih ob-
močjih priporočajo zapiranje 
perutnine in uveljavitev osta-
lih ukrepov. 

Vurs tudi priporoča rej-
cem, da zagotovijo živalim 
zdravstveno neoporečno pit-

Območje z izrazitim tveganjem sega tudi na Gorenjsko, na 
zemljevidu je označeno z zeleno barvo. 

no vodo in krmo, skrbijo za 
higienske razmere v rejskih 
objektih, preprečijo nepo-
trebne stike z ljudmi, sprem-
ljajo zdravstveno stanje pe-
rutnine ... V jatah, ki štejejo 
do 25 kljunov perutnine, je 
sum na kužno bolezen izra-
žen, če v dveh dneh pogine 
vsaj pet živali iste vrste in ka-
žejo klinične znake bolezni, 
v jatah od 26 do 350 kljunov 
posumijo na bolezen ob po-
ginu vsaj desetine živali, v 
večjih jatah pa ob zmanjša-
nju porabe hrane in vode za 
več kot petino, nesnosti za 
več kot pet odstotkov in več 
kot 3-odstotni smrtnosti v 
enem tednu. Splošni klinični 
znald bolezni so visok pogin 
Živali, hropenje, vnetje sluz-
nice sinusov in očesnih vez-
nic, izcedek iz nosnic, pomo-
drelost in oteklina rože, pod-
bradkov in glave, driska in 
živčni znaki. 

Prepoved uvoza 

Direktorat za zdravje in 
zaščito potrošnikov pri Ev-
ropski komisiji je v torek iz-
dal odločbo, s katero je drža-

vam Evropske unije in s tem 
tudi Sloveniji prepovedal s 
Hrvaške uvažati živo perat-
nino, pernato divjad, ljubi-
teljske vrste ptic, sveže meso 
in mesne izdelke iz mesa 
pernate divjadi, surovo hra-
no za hišne živali in krmila, 
ki vsebujejo katerekoli dele 
pernate divjadi, jajca za pre-
hrano ljudi... 

Tamifiu za četrtino 
prebivalstva 

Predstojnica Centra za na-
lezljive bolezni pri Inštitutu 
za varovanje zdravja, Alenka 
Kraigher, je pojasnila, da je 
majhna možnost za okužbo 
človeka z virusom ptičje gri-
pe. Ker je virus predvsem v iz-
trebkih in sluzi okuženih ži-
vali, so okužbi najbolj izpo-
stavljeni rejci, le v primem 
mutacije, kar se ni zgodilo že 
38 let, pa bi se lahko začel pre-
našati s človeka na človeka. 
Država je za preprečevanje 
širjenja virusa naročila 
500.000 kosov zdravila- ta-
miflu, pripravila pa je tudi na-
črt za ravnanje v primeru epi-
demije velikih razsežnosti. 

Podaljšali dovoljenje za odstrel 
Lovci LD Sorica in Železniki bodo medveda lahko lovili do konca novembra. 

CvETO ZAPLOTNIK 

Sorica - Republiška agencija 
za okolje je na predlog kranj-
ske območne enote Zavoda 
za gozdove Slovenije poda-
ljšala dovoljenje za izredni 
odstrel medveda na območju 
zgornjega dela Selške doline 
na obronkih Jelovice. Lovci 
lovskih družin Sorica in Že-
lezniki ga bodo lahko lovili 
do konca novembra, ko se bo 
predvidoma odpravil na pre-
zimovanje. 

Kot je Mano, se do 150 
kilogramov težak medved, 
ki povzroča škodo na živini 
in "seje" strah med ljudmi. 

spretno izmika lovski pu-
ški. Lovci so ga na podlagi 
dovoljenja za izredni od-
strel neuspešno lovili že 
lansko jesen in letos poleti, 
agencija pa jim ga je 12. ok-
tobra podaljšala še do 30. 

_ novembra. Kosmatinec je 
letos povzročil v zgornjem 
delu Selške doline že več 
"konfliktov". Spomladi je 
poškodoval nekaj lovskih 
krmišč, junija je na Danjar-
ski planini pokončal bikca 
in poškodoval junico ter na 
območju Torke pobil tri 
ovce. Ob koncu avgusta in v 
začetku septembra je na ob-
močju Črnega vrha, Lajnar-

ja nad Soriško planino in 
Grebel vrha pod Ratitovcem 
napadel še pet ovc. 

V Gorenjskem lovsko 
upravljavskem območju je 
po oceni zavoda za gozdove 
od pet do osem medvedov. 
Čeprav strategija upravljanja 
z rjavim medvedom uvršča 
Gorenjsko med prehodna 
območja in območja izjem-
nega pojavljanja, v zavodu 
ugotavljajo, da so se nekateri 
na Gorenjskem naselili za 
stalno. Ob tem tudi predlaga-
jo, da bi država odstrel tak-
šnih medvedov določala s 
pravilnikom, ne pa z dovolje-
nji za izredni odstrel. 

http://WWW.CORENJSKICLAS.SI
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Uspešni tudi v nemirnih časih 
Gorenjska banka je bila v devetih mesecih po bilančni vsoti na osmem mestu v Sloveniji in po 
kapitalu na drugem. 

^ 1. stran 

CVETO ZAPLOTNIK 

Kranj - Banka je ob tričetrtlet-
ju izkazovala 4,7 odstotka bi-
lančne vsote slovenskih 
bank, 11 odstotkov celotnega 
kapitala, 5 odstotkov sredstev 
občanov, 2,5 odstotka kredi-
tov občanom Ln 8 odstotkov 
naložb v vrednostne papirje. 
Vse bolj se usmerja v poslo-
vanje po vsej Sloveniji, neko-
liko slabše je zastopana na 
Dolenjskem, navzoča pa je 
tudi v vseh večjih slovenskih 
podjetjih. Angleška ustanova 
Finance Central Europe jo je 
2a lansko poslovanje že tretje 
leto zapored razglasila za 
najboljšo banko v Sloveniji, 
njenega predsednika uprave 
Zlatka Kavdča pa za najbolj-
šega bančnika. 

Še brez odločitve 
o deležu v Iskratelu 

Kot je povedal član uprave 
Gorazd Trček, so ohranili 
lastninske deleže v Nacional-
ni finančni družbi. Skupni 
pokojninski družbi, Iskrate-
lu in Gorenjskem glasu. 
Lastništvo banke se letos do-
slej ni spreminjalo, med de-
setimi največjimi lastniki, Id 
imajo skupno 70-odstotni 
delež, je le Sava kot največja 
lastnica malenkostno okrepi-
la delež, na nekaj več kot 41 
odstotkov. Pri enajstih trans-
akcijah z delnicami je bila 
dosežena povprečna cena 
251.800 tolarjev. 

Pri Iskratelu se jim obeta 
vroča pozna jesen, nemški 
Siemens kot največji lastnik 
poskuša pridobiti večinski 
delež, o nakupu deleža se po-
govarja tudi z Gorenjsko 
banko, ki je druga največja 

Zlatko Kavčič 

lastnica. "Vsak posel ima 
svoj začetek in razvoj, zdaj 
smo na stopnji, ko ne vemo, 
kakšna bo končna usoda dia-
loga. Odprtih je več vprašanj, 
v banki bomo zasledovali dva 
cilja. Prvi je skrb za dobro 
naložbo in za racionalno ob-
našanje, ob tem pa nam tudi 
ni vseeno, ali se bo v Kranju 
ohranila perspektivna proiz-
vodnja z ra2^'ojnimi oddelki 
in tržnimi sposobnostmi," je 
dejal predsednik uprave 
Zlatko Kavčič. 

Brez težav 
z informacijsko podporo 

"Tržni delež Gorenjske 
banke se suče okrog petih 
odstotkov, v devetih mese-
cih je bil nekaj manjši, ven-
dar glavni cilj ni delež za 
vsako ceno, ampak za ceno, 
ki se splača in se odraža tudi 
v rezultatih," je dejal član 
uprave Srečko Korber in 
poudaril, da so v banki še 
posebej ponosni na stroške 
poslovanja, ki so bistveno 
nižji od slovenskega banč-
nega povprečja. Nekoliko 
slabše rezultate so dosegli 
pri kreditiranju prebival-
stva, kar naj bi bila posledi-

LguBgANA 

Delnice Droge Kolinske na borzi 
Po združitvi Droge in Kolinske v Drogo Kolinsko so delnice 
združenega podjetja pred kratkim začele kotirati na Ljub-
ljanski borzi. Kot je ob tem povedal Robert Ferko, predsed-
nik uprave Droge Kolinske, je z združitvijo dveh podjetij, od 
katerih je vsako ustvarilo sto milijonov evrov čistih prihod-
kov in približno tri milijone evrov čistega dobička, nastala 
močna živilska skupina, ki bo letos dosegla tristo milijonov 
evrov čistega prihodka. Do leta 2010, ko pričakujejo večji 
prodor multinacionalk, načrtujejo povečanje prodajnih pri-
hodkov s 300 na 500 milijonov evrov. C. Z. 

KRAN) 

Najbolj se je podražilo kurilno olje 
V torek so se v skladu z novo uredbo o oblikovanju cen naft-
nih derivatov po štirih tednih spet spremenile maloprodaj-
ne cene. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 
0,80 tolarja, na 239,40 tolarja za liter, 98-oktanski bencin za 
0,70 tolarja, na 246 tolarjev in dizelsko gorivo za 6,40 tolar-
ja, na 239,60 tolarja. Najbolj se je podražilo kurilno olje, po 
novem je za liter treba odšteti 155,70 tolarja ali 4,60 tolarja 
več kot pred podražitvijo. Naslednjič se bodo cene spreme-
nile 22. novembra. C. Z. 

Gorazd Trček 

ca atraktivnih ponudb kon-
kurenčnih bank. Čeprav 
elektronsko banko uporab-
lja le 35 odstotkov pravnih 
oseb in samostojnih podjet-
nikov, imetnikov transakcij-
skih računov, pa po elek-
tronski poti poteka že 94 
odstotkov celotnega prome-
ta oz. več kot tri četrtine 
vseh nalogov. Letos niso ob-
čutili težav z informacijsko 
tehnologijo, aktivirali so re-
zervni računalniški center 
in uvedli še nekaj drugih 
ukrepov za izboljšanje za-
ščite in varnosti poslovanja. 

Priprave na uvedbo evra 

V okviru priprav na uved-
bo evra 1. januarja 2007 pri-
lagajajo interne akte, infor-
macijsko tehnologijo, pro-
gramsko opremo pa tudi 
bankomate, ki bodo na za-
četku "oskrbovali" komiten-
te le z denarjem za deset in 
dvajset evrov. Komitente 
bodo pozvali, da bodo še 
pred uvedbo evra položili na 
račune čim več tolarske go-
tovine, ki jo bo banka potlej 
avtomatsko zamenjala v evre 
po nepreklicnem menjal-
nem tečaju. Ker se je v Ev-

Srečko Korber 

ropski uniji zelo povečalo 
število ponarejetiih evro ko-
vancev in bankovcev, bodo 
bančne delavce usposobili 
za prepoznavanje ponared-
kov in ekspoziture opremili 
s števnimi stroji z evro de-
tekcijami. 

Vse več varčevanja 
v evrih 

Letos se je med občani za-
radi nihanja in umirjanja ra-
sti donosov na domačem 
trgu vrednostnih papirjev 
spet povečalo zanimanje za 
varčevanje v bankah, pri tem 
pa ugotavljajo, da se krepi 
varčevanje v evrih. Porast de-
viznega varčevanja je bistve-
no višji kot pri tolarskem, ob 
koncu leta bo predvidoma 
60 odstotkov sredstev obča-
nov v devizah, od tega več kot 
devet desetin v evrih. 

Ponudbo posojil za občane 
so dopolnili z deviznimi po-
trošniškimi in stanovanjski-
mi posojili, s tolarskimi sta-
novanjskimi in potrošniški-
mi posojili z referenčno ob-
restno mero ter s potrošni-
škimi posojili za nakupe bla-
ga manjših vrednosti nepo-
sredno na prodajnih mestih. 

G O R E N J S K I 
M U Z E ) 

GORENJSKI MUZEJ 
TOMŠIČEVA 44 
4000 KRANJ 

VABI k sodelovanju 

POSLOVNO SEKRETARKO 
ali POSLOVNEGA SEKRETARJA 

Kandidatka-kandidat mora poleg splošnih pogojev Izpolnjevati 
še naslednje pogoje: 

1. VI. stopnjo izobrazbe upravne, družbene, organizacijske ali 
druge ustrezne smeri, 

2. najmanj 1 leto delovnih izkušenj, zaželeno na delovnem 
mestu v javnem zavodu, 

3. poznavanje kadrovskega poslovanja, 
4. aktivno znanje slovenskega jezika in znanje tujega jezika 

(angl. ali nem.), 
5. splošno računalniško pismenost in znanje tipkanja. 

Od kandidatov želimo odgovornost za točnost, ažurnost in stro-
kovnost dela, organizacijske sposobnosti ter spoštljiv in strpen 
odnos do sodelavcev in obiskovalcev. 
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta 
zaradi začasno povečanega obsega dela. 
Lastnoročno pisane prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
pošljite v osmih dneh po objavi na naslov: Gorenjski muzej, 
Tomšičeva 44, 4000 Kranj. 

Mestna občina Kranj, Slovenski (19 1, 4000 Kranj na podlagi 18. in 
45, člena staluta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 
33/96, 35/2000 in 85/2002) ter Pravilnika o oddajanju postovnih 
prostorov v najem (Uradni list RS, št. 54/03) objavlja 

JAVNI RAZPIS 
za oddajo nepremičnine v najem 

I. Predmet oddaje Je: 

Postavni prostor v pritličju poslovne stavtie Mestne občine Kranj na Sk>-
venskem trgu 1, stoječe na zemljišču parcelna številka 280/2, poslov-
na stavba, vpisane v vložni številki 1190 k.o. Kranj, v skupni izmeri 
210,70 m2, ki obsega kutiinjo v izmeri 64,30 m2, jedilnk» v izmeri 
67,70 m2 in kletne prostore v izmeri 78,70 m2 za izklicno mesečno 
naiemnino 1.920,00 Srr/mS, kar skupaj mesečno znaša 404.544,00 
Srr oziroma 253.440,00 SHT brez kletnih prostorov, ki ne vsebuje dav-
ka, ki ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodaio. 

Postavni prostor je primeren za opravljanje gostinske dejavnosti. Kapa-
citeta kuhinje je do 300 obrokov. Kuhinja je odprtega tipa in je odprta 
med detovnim časom občinske uprave Mestne občine Kranj, za oprav-
ljanje dejavnosti pa je možno kuhinjo uporabljati od ponedeljka do pet-
ka od 6. ure do 22 ure. Pričakujemo sodelovanje pri protokolamih sve-
čanostih. 

II. Nepremičnina opredeljena v I. točki javnega razpisa bo odda-
na v najem na javni dražtii, ki bo v torek, 15. 11. 2005, ob 11. uri v 
sejni dvorani št. 14 na naskivu Mestna občina Kranj, Stavenski trg 1, 
Kranj. 

III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi: 
Na javni dražbi lahko sodelujejo: 

- pravne osebe s sedežem na območju Republike Stavenije in fi-
zične osebe, ki so državljani Republike Stavenije, pooblaščenci 
pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti notarsko 
overieno pisno pooblastita, fizična oseba pa se izkaže z oseb-
nim dokumentom, 

- pravne in fizične osebe, ki pred začetkom javne dražbe dostavi-
jo naslednje dokumente: 

- pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o sedežu v Repu-
bliki Staveniji oziroma izpisek iz sodnega registra, ki vključu-
je matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 
30 dni. 

- fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu, overjeno foto-
kopijo in navedbo EMŠO, oziroma priglasitveni list DURS-a 
za samostojnega podjetnika, 

- dokazita od sodišča, da pravna osetja ali samostojni podjet-
nik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijske-
mu postopku, ki ni starejše od 30 dni, 

- potrtilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik poravnane davke, prispevke in dnjge obvez-
ne dajatve v skladu s predpisi, 

- potrdita Mestne občine Kranj, da ima pravna osel«, samo-
stojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obvez-
nosti do občine, 

- davčno številko in številko računa fjravne osebe, samostoj-
nega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in 
nasJova banke ali druge finančne ustanove, 

- iziavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizič-
na oseba v oetati soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom 
pogodbe, 

- potrdita o nakazilu kavcije v višini 3 izkitanih mesečnih naj-
emnin za nepremičnino, ki jo lx> dražil v primenj oddaje v 
najem, na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniške-
ga računa Mestne občine Kranj številka 01252-
0100006472 sklic na številko odobriNe 18 75515-
2010003-42010005 Mestne občine Kranj, z navedbo 
"Plačita varščine za javno dražbo* z oznako cetavito oziroma 
brez kletnih prostorov. 

IV. Pogodt>a oddaji v najem se sklene najkasneje v 30 dneh po za-
ključku dražbe, dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz 
razlogov, ki so na strani dražitelja. Mestna občina Kranj zadrži njegovo 
kavcijo. 

V. Pravila dražbe: 
1. dražijo vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov ko-

misije, 
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino, ki jo 

draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa, 
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastita, 
4. dražiteljl za nepremičnine, ki se oddajajo v najem lahko dvi-

gajo najemnino za večkratnik zneska 1.000,00 SrT. 
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler nI podana višja 

ponudba, 
6. na draži uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno oziroma naj-

emnino, 
7. dražba je končana, ko voditelj dražtae trikrat neuspešno po-

novi isto najvišjo ponudbo, 
8. ugovora proti dražbenomu postopku je rrragoče podati do-

kler ni zaključen zapisnik o poteku dražt«, 
9. morebitne ugovore reši takoj voditelj dražt)e. 

VI. Postopek oddaje v najem se lahko ustavi vse do sklenitve pra-
vnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in staer v višini 
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 

VII. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodnega dogovo-
ra na telefonsko številko 23 73 109, Ivtojca Žagar Potočnik. 

VIII. Natančnejše podatke o nepremičnini, ter ostale informacije so 
na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, 
Oddelek za tehnične zadeve. 

XI. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje osnutek pogodbe, lahko 
pravne in fizične osebe, ki želijo sodetavati na Javni dražbi, dvignejo na 
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za teh-
nične zadeve v času uradnih ur. 

Številka: 36102 - 0007/2005 - 42/01 
Datum: 25. 10. 2005 

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. 
ŽUPAN 

mailto:cveto.zaplotnik@g-glas.si


22 HALO-HALO, KAŽIPOT info@g-glas.si 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

llaiofilo » otijJio sprtitmjino po Kitlono W/JO(-42-00. fjlug 0</201-42-13 ali o«tim) nj ItiVM 1 
v Kranju 01. po poiii - tfo pooMeljU in feirilu do D.OO gre! Cma 09lâov m poftudb v rubriki. l/r»jrio u^nj. 

ROZMAN BUS, ROZMAN )ANEZ. S.P., LANCOVO 91, RADOVGICA 
TRST 2.11.; MADŽARSKE TOPLICE 27.10-30.10, 3.11-6.11, 7 . 1 1-13.1 1 , 
10.11 - 13.11; PALMANOVA - TOVARNA ČOKOLADE 30.11; LENTI 
2 9 . 1 0 ; ARIZONA (nakupovalni Izlet v Bosno) 2 0 . 1 1 . KOPALNI IZLET 
RADENCI AU BANOVCI 14.11. TD.: 531-52-49 

OBVESTILA O DOGODKIH OBJAVLJAMO V RUBRIKI 
GLASOV KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

KOMEMORACiJE 
Kranjska Gora, |esenice, Žirovnica • Združenje borcev in 
udeležencev N O B občin Kranjska Gora, Jesenice in Žirovni-
ca obveščajo, da bodo ob dnevu mrtvih žalne slovesnosti: 
Rateče: 30. oktobra ob 17. uri pri spomeniku; Kranjska Gora: 
28. oktobra ob 10. uri pri spomeniku na starem pokopališču; 
Dovje: 31. oktobra ob 15. uri pri spomeniku žrtvam prve in 
druge svetovne vojne; Planina pod Golico: i. novembra ob 
15. uri pri spomeniku; Jesenice: i. novembra ob 9. uri v 
Spominskem parku na Plavžu; Koroška Bela: 1. novembra ob 
10. uri v Parku talcev; Blejska Dobrava: 29. oktobra ob 16. uri 
pri spomeniku ob gasilskem domu, 1. novembra pa bo ob n. 
uri koncert Pihalnega orkestra Jesenice .- Kranjska Gora v 
brezovem gaju na pokopališču; Breznica: T. novembra ob 14. 
uri na pokopališču. 

PRIREDITVE 
Prireditve na B ledu 
Bled - Jutri, v soboto, 29. oktobra, ob 20. uri si lahko v Fes-
tivalni dvorani ogledate komedijo Špas teatra "Kadar nnačke 
ni doma". Vstopnice so v predprodaji v prostorih TVD Parti-
zan vsak delavnik od i6. do 18. ure. Rezervacije in informa-
cije po tel.: 031/331-582. Na padle med N O B se bodo v torek, 
1. novembra, ob 9. uri spomnili v Zgornjih Gorjah, V nedeljo, 
6. novembra, od 17. ure dalje bo v restavraciji Panorama 
družabno srečanje starejših občanov. 

Večer s pesn ico 
Kranj - DU Kranj vabi na večer s pesnico Katarino Kalaba. 
Prireditev bo danes ob 16. uri v dvoranici v prvem nad-
stropju na sedežu DU Kranj. 

Mart inovanje 
Kranj - DU Kranj v soboto, 5. novembra, ob 16. uri vabi na 
prireditev Martinovanje, kjer bo sv. Martin krstil vino, prišla bo 
gospa Jesen, izbrali pa boste tudi Kraljico vina za leto 2005. 

Srečanje udeležencev vojne za Slovenijo 
Breznica - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Radovljica -Jesenice vabi na srečanje udeležencev vojne za 
Slovenijo in občanov Občine Žirovnica v počastitev 26. ok-
tobra, to je dneva, ko je zadnji vojak JLA zapustil Slovenijo. 
Srečanje bo v petek, 28. oktobra, ob 19. uri v dvorani kul-
turnega društva na Breznici. 

Versko kulturni večer 
Kovor • Župnija Kovor vas vabi jutri na versko - kulturni 
večer. Ob 19. uri bo sveta maša, ki jo bo vodil Mario Gorjup, 

KOMUNALA«M] 
javno podjetje, d.0.0. 

obvešča občane, da v torek, i . novembra 2005, 

ne bo odvažala odpadkov. Odvoz b o m o opravili 

dan prej, to je 31. oktobra 2005. 

Za razumevanje se vsem občanom najlepie zahvaljujemo. 

U^lKD 
Javni si(U<j Republike Slovenii« ra Mtumr dejavuKtl 

Območna »postava KRANJ. www.c)iil-kfanl.i5mi.>l 
SOBOTNA MATINEJA 

Gostuje: GledallSče Balinkugla Ljubljana 

LEPOTICA 
IN ZVER 

Sobota, 29. oktober 2005, ob 10. url, 
v Prešernovem gledallku 

Gorenjski Glas f S o v a n r M 

župnik iz Ukev v Italiji. Po maši pa se boste zbrali na sked-
nju, kjer bo program vodil Jure Sešek. 

Bralni krožek Sor ško polje 
Bitnje - V sredo, 2. novembra 2005, ob 19.30 se bodo bralci 
Bralnega krožka Sorško polje pogovarjali o knjigi Ivana Tavčar-
ja Visoška kronika. Vljudno vabljeni v Gasilski dom Bitnje! 

Čarovnišk i ples 
Kranj - V ponedeljek, 31. oktobra, boste lahko ob prijetni glas-
bi Modrine zaplesali na Čarovniškem plesu v restavraciji 
Bellevue na Šmarjetni gori. Prireditev se bo začela ob 20. uri. 

P R O S T A D E L A ŠTUDENTJE,DIJAKI 
www.ms^<ranj5i | 

Ustvarjalne delavnice 

Bitnje • KUD Bitnje vabi danes ob 17. uri otroke, stare od 4 
do 15 let, na ustvarjalne delavnice v gasilski dom Bitnje, kjer 
bodo izdelovali zmaje. Vabljeni! 

Zaznamovan je dneva reformacije 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma - enota Ki'anj_;̂  
Creina vas vabi na zaznamovanje dneva reformacije, ki bo 
na Slovenskem trgu jutri z začetkom ob io. uri. V primeru 
slabega vremena bo program v hotelu Creina. 

OBVESTILA 
Pregled gas i l sk ih aparatov 
Straiišče - V gasilskem domu v Stražišču bo jutri, v soboto, 29. 
oktobra, med 8. in 12. uro potekal pregled gasilskih aparatov. 

Počitniško drsanje in kopanje 
Radovljica - ŠZ Radovljica in Infrastruktura Bled v prihajajočih 
počitnicah organizirata drsanje za učence osnovnih šol občin 
Bled, Bohinj in Radovljica. Znižane karte lahko kupite v os-
novnih šolah ali na sedežu ŠZ Radovljica, Gorenjska 26, vsak 
dan od 7. do 15. ure v petek pa do 13. ure. Rekreativno drsanje 
bo možno od ponedeljka do petka od 9.30 do n, ter od 16.30 
do i8. ure, v soboto od 16.30 do 18. ure ter v nedeljo od 9.30 
do 11. ure. V pokritem bazenu v Radovljici pa boste lahko 
plavali v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 10. do 12. ure. 
v tem času bo na bazenu tudi prisoten reševalec iz vode. 

H ura prosti č a s 
Železniki - ŠD Ratitovec vabi osnovnošolske otroke, da se v 
času počitnic od 31. oktobra do 4. n . 005 udeležijo akcije Hura 
prosti čas, ki bo potekala v telovadnici OŠ Železniki. Dodane 
informacije: 031/794-477 ali na spletni strani sd-ratitovec.com 

Aktivne počitnice 
Tržič - LU Tržič in Športna zveza Tržič bosta v času novem-
brskih počitnic, od 2. do 4. novembra med 9. in 13. uro, organi-
zirali aktivne počitnice za otroke, stare od 6 do 15 let. Starši naj 
svoje otroke prijavijo do 28. oktobra na: Športni zvezi v Tržiču, 
tel. /fax. št.59-23-640/ 59-23-641 ali 051/354-064, e-pošta: 
sportna.zveza.tr2ic@siol.net; LU Tržič, te!. 592 55 50 ali 031 
330 404, e-pošta: barbka.drobnic@guest.arnes.si 

V knjižnicah za otroke 
Jesenice • Občinska knjižnica Jesenice, otroški oddelek, vabi na 
ustvarjalne delavnice v ponedeljek od 16. do 17.30 in v petek od 
14. do 15.30, na likovni krožek v torek od 14. do 15.30, na dram-
ski krožek v sredo od i6. do 17.30, zemlja - nas planet (krožek) 
v četrtek od 14. do 15.30 in na ure pravljic v četrtek od 17. do 
17.45 delavnica lepo je biti bralec bo v četrtek od i8. do 18.45, 
hkrati bo še žrebanje uganke meseca in nastop mažoretk. 
Koroška Bela - V knjižnici bo ura pravljic danes, v torek, od 
i6.oo do 16.45. 

Hrušica - V knjižnici na Hrušici bo ura pravljic jutri, v sredo, 
od 16. do 16.45. 
Radovljica - V radovljiški knjižnici lahko otroci Pravljici o ... 
prisluhnejo v četrtek ob 17. uri. 

Pomoč družitvi 
Javornik, Koroška Bela • PD Javornik - Koroška Bela obvešča 
svoje člane, da zbirajo pomoč za družino Kraljič iz Doma 
Pristava. Prispevke lahko prinesete v pisarno društva (v kul-
turnem domu na javorniku), vsak ponedeljek od 19. ure dalje. 

M o d n a revija 
Kranj - Obveščam vas, da se bo 31. oktobra, z začetkom ob 
19. uri, v Rondo baru v Kranju odvijala čisto posebna mod-
na revija frizerke Urške. 

Krvodajalska akcija 
Ško^a Loka - Rdeči križ Škofja Loka vabi, da darujete kri na 
krvodajalski akciji v sredo, 2. novembra, od 7. do 13. ure v 
prostorih srednjih šol na Podnu v Škofji Loki. 

IZLETI 
Skozi M a č e na Lovrenc 
Preddvor - DU Preddvor vabi svoje člane na pohod, ki bo v 
soboto, 5. novembra. Odhod bo ob 8.30 izpred društvene 
pisarne. 

Pohod na A jdno 
Žirovnica - PD Žirovnica ter Zavod za turizem in kulturo 
Žirovnica vabita v nedeljo, 30. oktobra na tradicionalni po-
hod na Ajdno. Zbor pohodnikov bo ob 8. uri na parkirišču 
Elektra Žirovnica v Mostah. Hoje je za 3 do 4 ure. Dodatne 
informacije: vsak delovni dan do 14. ure na fax: 580-15-03, 
e-pošta: ticzirovnica@telemach.net. 

Mart inovanja 
Naklo - DU Naklo vabi svoje člane v torek, 8. novembra, na 
martinovanje v bližino Kočevja (gostišče Tušek). Prijave 
sprejemajo poverjenice. 

Preddvor - DU Preddvor vabi svoje člane ter druge na marti-
novanje, ki bo v torek, 8. novembra. Odhod avtobusa z Bele 
bo ob 10.50, iz Preddvora pa ob n . uri. Prijave sprejemajo 
poverjeniki, v društveni pisarni pa v sredo, 2. novembra, 
med 9. in 10. uro. Martinovanje bo v gostilni Tušek v Zg. 
Lužinah. 

KRČNE ŽILE, ODPRTE RANE? 
lANM ZlUWII»M*NN. M UfO. NA Cbî V 11. >20Ut 

Korita, Gore, Predmeja 
Kranj - DU Kranj - pohodniki v četrtek, 3. novembra, vabijo 
na pohod na relaciji Korita - Gore - Predmeja. Zmerne hoje 
bo za 3 do 4 ure. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarn« druš-
tva do 2. novembra. 

PREDAVANJA 

Osupl j ive najdbe 
Kranj - Društvo prijateljev sv. Pisma nadaljuje s predavanji 
Osupljive najdbe v banketni dvorani hotela Creina. Jutri ob 
10. uri bo na sporedu predavanje z naslovom Kako uspešno 
gospodariti s svojo imovino? 

RAZSTAVE 

Barvni prostori 
Škofla Loka - V prodajno razstavni galeriji Fara bo danes ob 
19. uri otvoritev razstave Tomaža Gorjupa. 

Upornik i z raz logom 
Radovljica - Območno združenje veteranov vojne za Sloveni-
jo Radovljica - Jesenice vabi danes ob i8. uri v avlo Občine 
Radovljica na otvoritev razstave Uporniki z razlogom. Raz-
stava bo odprta do vključno 10. novembra. 

" N a Breznici zvonijo..." 
Žirovnica - Občina Žirovnica, Fotografsko društvo Jesenice 
ter avtor Janez Mohorič vabijo na ogled dokumentarno fo-
tografske razstave "Na Breznici zvonijo ..." v Fotogaleriji 
Jaka Čopa - avla ZD. 

PREDSTAVE 

Transvest i tska svatba 
Predoslje - Predstavo Transvestitska svatba, v izvedbi KUD 
Svoboda Zalog v sodelovanju s KUD Predoslje, si lahko 
ogledate v soboto 29. novembra, ob 20. uri v kulturnem 
dornu v Predosljah. Vstopnice bodo na voljo uro pred pred-
stavo. 

Lumpac i vagabundus 
Šenčur - KD Groblje pri Domžalah uprizarja v Kulturnem 
domu Šenčur igro z naslovom Lumnacivagabundus ali 
Zanikrna deteljica, in sicer v nedeljo, 30. oktobra, ob 18. 

KONCERTI 
Koncert v Tržiču 
Tržič - KD Ignacij Hladnik Tržič vabi na koncert, ki bo v 
nedeljo, 30. oktobra, ob 19. uri v cerkvi Marijinega oznan-
jenja v Tržiču. Mešani pevski zbor Ignacij Hladnik Tržič bo 
skupaj s komornim orkestrom, priznanimi solisti in diri-
gentom TomaŽem Megličem izvedel REQUIEM Wolfganga 
Amadeusa Mozarta. 

mailto:info@g-glas.si
mailto:sportna.zveza.tr2ic@siol.net
mailto:barbka.drobnic@guest.arnes.si
mailto:ticzirovnica@telemach.net
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Jabolka za zdravje 
BORIS BERGANT 

"Eno jabolko na dan odže-
ne zdravnika stran," pravi 
angleški pregovor. Torej je 
potrebno jabolka uživati vse 
leto, ne samo za užitek, am-
pak kot pravo zdravilo za šte-
vilne bolezni, še posebej pa 
proti boleznim zob in dlesni. 
Redno uživanje jabolk je od-
li6io za razstrupljanje orga-
nizma, še posebej talaat, ka-
dar jih jemo sama kot samo-
stojen obrok. Jabolko je zares 
čudovit sadež. Trpežen, lah-
ko ga vzamemo za malico na 
izlete in v službo, je nadvse 
raznoliko okusen in zelo ko-
risten za krepak vstop v 
zimo. Jabolko je sadna vrsta 
z neštetim številom sort, ven-
dar jih je v prodaji pogosto 
komaj nekaj deset. Prva ja-
bolka nas razveselijo že sredi 
poletja, na tista, ki se ohrani-
jo do konca zime, pa je po-
trebno počakati do jeseni. 
Plodove uporabljamo sveže 
ali pa kot surovino, iz katere 

izdelujemo sokove, sirupe 
kompote, želeje, džeme, 
marmelade, kandirana in su-
šena jabolka, pektin, jabol-
čnik, jabolčni kis ... In še to: 
jabolka krepijo srce in ožilje, 
varujejo pred rakom, znižu-
jejo holesterol, odvajajo vodo 
iz telesa, poživljajo presnovo 
... Skratka kaj več si lahko 
sploh še želimo.' Vsekakor 
zaboj slastnih jabolk! 

jabolčna omaka 
z žajbljem 

Za 4 osebe potrebujemo: 
) jabolka, 0,5 žličke sladkoija, 
1 žlička svežega sesekljanega 
žajblja, sveže mleti poper. 

Olupljena in očiščena ja-
bolka narežite na krhlje in 
jih v pokriti posodi skupaj z 
malo vode dušite do mehke-
ga. Dušena jabolka pretlači-
te, jih začinite s sladkorjem, 
žajbljem in poprom ter pu-
stite stati vsaj pol ure, da se 
okusi prepojijo. Omaka se 
zelo dobro poda k hrustljavo 

zapečenim svinjskim rebr-
cem ali pečenki. 

Gosja jetra z jabolki 

Za 4 osebe potrebujemo: jo 
dag gosjih jeter, 2 veliki čebuli, 
z veliki kisli Jabolki, 4 žlice olj-
čnega olja, 2 vejici svežega 
majarona, idl suhega belega 
vina, sol, sveže mlet poper, 
1 žlička svežega sesekljanega 
peteriilja. 

Gosjim jetrom odstranite 
maščobo in kite ter jih nare-
žite na 0,5 centimetra debele 
rezine. V ponvi segrejte dve 
žlici olja in na njem hrusdja-
vo popecite na tanke kolo-
barje narezano čebulo. Ko 
porumeni, jo vzemite ven in 
jo odcedite na kuhinjskem 
papirju. V ponev dajte še eno 
žlico olja in na njem z obeh 
strani zlato-rumeno popeci-
te olupljena in na 0,5 centi-
metra debele rezine nareza-
na jabolka ter jih prav tako 
odcedite. V ponev dodajte še 
preostalo olje in na njem z 
obeh strani popecite še gosja 
jetra, ki jih začinite z majaro-
nom, soljo in poprom. Na 
krožnike najprej naložite re-
zine jabolk, nanje gosja jetra 
in čeznje kolobarje čebule. 
Posujte s sesekljanim peter-
šiljem in postrezite kot pred-
jed ali pa kot glavno jed s 
pire krompirjem in solato. 

Jagenjčkove zarebrnice 
z jabolki 

Za 4 osebe potrebujemo: 16 
jagenjčkovih zarebmic. j žlice 

oljčnega olja, 2 žlički zeliščne-
ga kisa, o,j žličke sesekljanega 
rožmarina, 2 dag masla, 1 ja-
bolko, 1 dl suhega belega vina, 
sol, sveže mleti poper. 

Jagenjčkove zarebrnice so-
lite in popoprajte ter jih na-
trite z marinado iz oljčnega 
olja, zeliščnega kisa in rož-
marina. Pustite jih v marina-
di vsaj eno lu-o ali pa kar čez 
noč. V segreti ponvi zarebr-
nice z obeh strani zapecite in 
jih naložite na ogret pladenj. 
V ponev dajte maslo in na 
njem popecite olupljeno in 
na osem krhljev narezano ja-
bolko. S popečenimi krhlji 
jabolko obložite jagenjčkove 
zarebrnice, sok, ki je nastal 
med pečenjem pa zalijte z 
belim vinom, dobro prevrite 
in omako prelijte prek zare-
bmic. Postrezite s praženiiji 
krompirjem in solato. 

Ocvrta jabolka 

Za J oseb potrebujemo: i kg 
jabolk, 12 dag moke, 5 dag 
sladkorja, 2 rumenjaka, dl 
mleka, 2 beljaka, dmet in slad-
kor v prahu za potresanje. 

Jabolka olupite in jih na-
režite na krhlje. Iz moke, 
sladkorja, rumenjakov in 
mleka naredite testo in mu 
narahlo primešajte sneg iz 
beljakov. V tako pripravlje-
no testo pomakajte krhlje ja-
bolk in jih ocvrite v vročem 
olju. Posujte s cimetom in 
sladkorjem v prahu ter po-
strezite. Zraven se zelo do-
bro poda vanilijev sladoled 
ali omaka. 

m Z E L E N O IN CVETOCE 
IGOR PAVLIČ 

Pampaška trava 

je dobro posaditi v bližino 
ribnika, ali tja, kjer jo tudi 
poleti lahko stalno zalivate, 
sploh v sušnih dneh se zem-
lja ne sme izsušiti, ker takrat 
dela nastavke za cvetove. Se-
veda mora imeti tudi dobro 
pognojeno vrtno prst Danes 

jo po vrtnarijah vzgajajo tudi 
s semeni in poleg belih ima 
lahko tudi nežno rumene ali 
roza cvetove. Uporabljajo jih 
predvsem za rezanje in suhe 
šopke, kjer si lahko v velikih 
prostorih privoščijo visoke in 
mogočne dekoracije. 

Družina okrasnih trav, ki 
jih danes zasajamo v vrtove, 
posode in korita, je že zelo 
velika in raznolika. Popestri-
jo tudi cvetlične nasade, saj 
delujejo zelo dekorativno. 

Danes vam predstavljam 
kraljico trav, to je pampaška 
trava, ki je doma v močvirna-
tih predelih južne Amerike 
in Nove Zelandije, v Evropo 
pa so jo prinesli leta 1848. V 
domovini raste po bregovih 
rek, nekateri jo označujejo 
kot stepsko rastlino. Seveda 
so jo najprej sadili v bogate 
grajske vrtove, pri nas lahko 
najstarejšo vidite ob starem 
hotelu Palas v Portorožu. 
Drugače pa jo bolj množično 
sadijo v Primorju, kjer tudi 
dobro prezimi. Gorenjski vr-
tovi so premrzli zanjo, le dob-
rim poznavalcem njenih 
lastnosti, ki jo znajo dobro 

zašdtiti pred zimo, uspeva in 
tudi cveti. 

Je nekaj metrov visoka šo-
pasta trajnica, pri dnu skoraj 
olesenela, liste ima ozke, siv-
kasto zelene, zelo številne, 
tako da tvorijo širok in gost 
čop oziroma kar grm. listi so 
dolgi in kot nož izredno os-
tri, in če se ne zaščitite, ko jo 
oskrbujete, vam roke kar po-
reže. Cveti od avgusta do ok-
tobra in če cvetov ne poreže-
te, vam vrt krasijo do pomla-
di. Cvetovi so srebrno bele 
late. Če se nam je rastlina po 
mnogih letih že zelo razras-
la, jo sedaj pred zimo razde-
limo na več manjših, da se 
do pomladi dobro ukorenini. 
Seveda pa jo je treba zaščititi 
pred mrzlo zimo. Najbolje 
uspeva na žgočem soncu in 
kot v svoji domovini ima 
rada vedno vlažna tla, zato jo 

KUHARSKI RECEPTI 
ZA VAS IZBIRA DANICA DOLENC 

Tedenski jedilnik 

Nedelja - Kosilo: kremna juha iz buče z ocvrtki iz žemljic, 
dušen domači zajec, zelenjavni riž s curryjem, motovileč v 
solati, biskvit; Večerja: dolenjski štruklji, zeljna solata s 
krompirjem, mošt. 
Ponedeljek - Kosilo: ričet z zelenjavo in govejim nnesom, pa-
lačinke z dušenim sadjem; Večerja: kruhovi cmoki, radič s 
krompirjem v solati. 
Torek - Kosilo: paradižnikova kremna juha, v zelenjavi kuha-
ni osličevi fileji, riž z žafranom, mešana solata; Večerja: ze-
lenjavna enolončnica s puranovim mesom in zdrobovimi 
žličniki, polnozrnat kruh. 
Sreda • Kosilo: sladko zelje s krompirjem in kranjsko kloba-
so, jajčni narastek; Večerja: špageti s paradižnikovo mesno 
omako, radič s koruzo in jajcem, črn kruh. 
Četrtek - Kosilo: goveja juha, meso iz juhe, pražen krompir, 
solata iz kitajskega zelja z jogurtom, orehi in sirom; Večer-
ja: zavitek iz skute in buče, jogurt. 
Petek - Kosilo: zelenjavna juha s porom, postrvi po tržaško, 
krompir v koscih, solata iz svežega korenja in kuhane go-
moljne zelene s kislo smetano; Večerja: jajčne omlete s če-
bulo, zeliščni kruh, endivija s tunino. 
Sobota - Kosilo: gobova juha, pečenka iz mešanega mletega 
mesa (pol govedine, pol svinine), nadevana s korenjem, 
pire krompir, endivija s fižolom, jabolčna pita; Večerja: gra-
tinirani brokoii s sirom, rdeča pesa v solati. 

Biskvit p o babičino 

Potrebujemo: 4 jajca, 4 žlice moke, 4 žlice sladkorja. 
Ločimo rumenjake in beljake. Beljake stepemo v sneg, doda-
mo sladkor in stepamo še naprej, nato drugega za drugim 
vmešamo rumenjake ter počasi primešamo še moko. Testo 
naložimo v manjši pekač in spečemo pri srednji temperatu-
ri. Pečenega še vročega posujemo s sladkorno moko in po-
nudimo. Seveda pa ga lahko tudi prerežemo, poljubno nade-
vamo, mogoče z zmečkanimi bananami, rdečimi jagodami 
in podobnim sadjem ter ponudimo s stepeno smetano. 

Palačinke z d u š e n i m sadjem 

Pripravimo običajno testo za palačinke in pustimo, da kak-
šno uro stoji. Medtem pripravimo nadev iz 2 do 3 večjih ki-
selkastih jabolk, 2 sočnih hrušk, 1 pesti rozin (prej namoče-
nih v vinu) i n 5 nasekljanih suhih sliv ter malo masla ter slad-
korja. Jabolka in hruški olupimo, odstranimo peščišča ter 
narežemo na kocke In jih nekaj minut dušimo v i del belega 
vina. Nato v ponvi razpustimo za oreh masla, na njem naj-
prej opražimo narezan suhe slive in rozine, dodamo še du-
šena jabolka in hruške, dušimo še kakšno minuto, nato pa s 
tem nadevamo palačinke. Sladkamo po okusu; po želji na-
devu dodamo še malo malinovega sirupa, lahko tudi nekaj 
kapljic viljamovke ali hruSkovega žganja. 

( r e i r t a . gostiiske storit« In hgovlna, d.d. 
na lokaciji Savska loka 1. Kranj 

vam nudi specializirano gos t in sko ponudbo 

n o v o l e t n e z a b a v e , p raznovan ja , p o r o k e , 

p o s l o v n a s r e č a n j a , o b l e t n i c e 

Za večje skupine (do 400 ljudi) možnost 
organizacije žive glasbe. 

c a t e r l n g p o g o s t i t v e 
finger food, kanapeji, sendviči, narezki, tople jedi, 
sladice. 

Brezplačna dostava do naročnika. 
Izposoja jedilnega pribora, krožnikov In kozarcev za 
različne prireditve. 
Najem prostora (dvorane za različne prireditve). 

- f u g o d n e c e n e 

o d l i č n a h r a n a 

•f s t r o k o v n o o s e b j e 

pr i jeten a m b i e n t C 

Poiščite nas na: WWW.REINA.SI. 
E-POŠTA: relna@reina.sl, Tel.: 04/237-55-46 

mailto:info@g-glas.si
http://WWW.REINA.SI
mailto:relna@reina.sl
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GSM: 031 511 111 

PRODAMO HISE 

KRIŽE: rK>va samostojna hiSa, 150 m2, 
parcela 400 m2. odlična lokacija, vred-
na ogleda. Cena: 38 MIO SIT. 
STRAŽISČE PRI KRANJU: samostojna 
hiša, 300 m2, parcela 980 rT»2.1.1980. 
K+P-fM, odlična lokacija, sončoa lega, 
lahko vcčdružinska, k\«litelrK> grajena, 
izredno ohranjena, vredna ogleda. 
Cena: 72 MIO SIT. 

GOLNIK OKOUCA: manjSa hijia, 60 
m2 bivalne površine, garaža. 100 ma 
parcela, L1967. Cena: 18 MIO SIT. 
KRANJ: dvojček, 120 m2, K+P+M, gara-
ža, vrt 2S0 m2.11966, delno obnovlje-
na L 05. Cwa: 45 MIO SIT. 
PRODAMO STANOVANJE 
NAKLO: 1/2 hiše, trisobno 100 m2. ga-
raža, parcela 4^0 m2. klel, obnovljeno 
1.1997. Cena: 26 MIO SIT. 
KRANJ OKOUCA: 1/2 hiše, lOO m2. 
garaža, lo&n vhod. parcela 300 m2, 
obnovljeno I. 1996. Cena: 22,5 MIO 
SIT. 
PRODAMO ZEMgiSČE 
BRITOF: 44om2, sončna, ravna, raz-
gled. Cena ugodna: 30.000 SlT/m2 
BRITOF: 50im2, sončna, ravna, raz-
gled. Cena: 36.000 SIT/mz 
CERKLJE: 6000 m2. sončna lokacija, 
na robu naselja. CENA: 25.200 
SlT/m2. 
PRODAMO POSLOVNI PROSTOR 
ŠENČUR IND. CONA: novo, 2-krat 
150 m2, primemo za proizvodnjo, sto-
ritev ali pisame.Cena: 57,6 MIO SIT. 
KUPIMO STANOVANJE 
KRANJ: in okolica kupimo eno- ali 
dvosobno stanovanje, sončna lega. 
takojšnje plačilo. 
KRANJ: nujno kupimo enosobno sta-
novanje v pritli^u ali 1. nadstropju. 
KRANJ: kupimo dvosobno stanovanje 
do 20 MIO SIT. 
KRANJ: okolica, kupimo tri- ali večso-
bno stanovanje. 
KUPIMO HIŠO 
KRANJ: okolica, nujno kupimo novejšo 
enodružinsko hišo do 45 MJO SIT, 
KRANJ: okolica, kupimo vrstno hišo do 
40 MIO srr. 
KRAN) IN OKOLICA: kupimo kmetijo. 
KUPIMO ZEMgiSČE 
KRANJ: In bližnja okolica, kupimo za-
zidljivo parcelo, velikosti najmanj 6C0 

info@mp-projckt.s i 
www. m p-p roje k t. s i 

n domplan 
družbi a mtoniflns, neprenMnine. 
urtMnšsm in eo6fQ6tiko, d.d. 
Hrv̂ , blo»M«toowa U 

Ml 041/047-433 

teL: 20 68 700 

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina i., trisobno -f 2 K. Mi. 
nadstr., v izmeri 103.7 kopalnica 
obnovljena leta 2004, I. izgradnje 
1979. cena 27,5 mio SIT; 
Kranj, Vodovodni stoip, trisobno 
meščansko stanovanje., pritličje, 
izmere vn m2, lasten vhod. central-
no ogrevanje, visoki stropovi, dve 
garaži, cca 250 m2 vrta, ieto izgrad-
nje 1946. cena 31 mio SIT; 
Bistrica pri Tržiču, dvosobno, v 
izmeri 60,12 m2. IX. nadstr., leto iz-
gradnjei976, cena 17.8 mio SIT -
menjamo tudi za Kranj (1 S ali 1 S -t-
kabinet): 
HISE - PRODAMO 
Golnik, visokopritlidna. tlorisa iom x 
8m; na parceli velikosti 827 m2, dve 
garaži, leto izg. 1960, obnovljena 
1994. cena 38 mio SIT; 
bližina Cerkelj na Gorenjskem, 
pritlična, tlorisa 12x11 m2. na parceli 
572 m2. staro 12 let, 39 mio SIT; 
Kranj - Stražišče • polovica hiše, bi-
valne površine 100 m2, na parceli ve-
likosti cca 170 m2, teto izgradnje 
1928. obnovljena 1980, cena 26,5 
mio srr; 
Bled. enonadstropna, potrebna ob-
nove, tlorisa n X 6 m. na parceli ve-
likosti cca 170 m2, leto izgradnje 
1910. cena 16 mio SIT; 
Žiri, enonadstropna. tlorisa 12.5 m x 
9 m, na parceli velikosti 550 m2, leto 
izgradnje 2001, cena 32 mio SIT; 
TURlSnCNO REKREATIVNI 
KOMPLEKS - PRODAMO 
Poljanska dolina, 1 km od Gorenje 
vasi - gostišče s kuhinjo, apartmaji, 
bazeni, igrišča, na parceli velikosti 
2.707 m2. skupaj s Se 8.140 m2 
zazidljive parcele z možnostjo do-
datne gradnje apartmajev ali man-

jših počitniških hišic leto izgradnje 
od 1975 dalje postopoma, cena 168 
mio. SIT; 
POSLOVNI PROSTOR. PRODAMO 
Kranj. Planina Ml., v trgovskem cen-
tru Spar, I. nadstropje. 139,00 nn2 
(lastna novogradnja), starost 3 leta, 
cena 31 mio SIT; 
Škofja Loka; bližina hotela Transtur-
ist; v III. in IV. nadstropju • posamez-
na etaža 324 m2, dvigalo, centralno 
ogrevanje, leto izgradnje 1975. cena 
182.500 SIT/m2; 
Kranj, blizu Zavarovalnice Triglav, 
primerne za trgovino, banko ali 
podobno v skupni izmeri 552 mz, 
leto izgradnje 1978.87 mio SIT; 
POSLOVNI PROSTOR - ODDAMO 
V NAJEM: 
Kranju. Cesta Staneta Žagarja, izmere 
cca 40 m2. II6.5CX5 SIT mesečno; 
Podnart. ob glavni cesti, pritličje, 
izmere 179 m2. leto Izgradnje 1904. 
prenovljeno leta 2002, primerno za 
trgovino ali mirno obrt, najemnina 
1800 SIT/m2 + stroški; 
SKLADIŠČNI PROSTORI -
PROIZVODNE HALE • PRODAMO 
- NAJEM 
Stegne pri Ljubljani, velikosti 600 
m2. starost 30 let, cena 112,5 
SIT. možnost tudi najema • cena 1 
mio Srr/mesec •»• stroški. 
Kranj, poslovno industrijska cona, v 
izmeri 1200 m2, višina 3 m. parkir-
išče urejeno, leto izgradnje 1970. 
prenovljeno 2003, cena 200 mio SIT; 
bližina ško^e Loke. na površini ve-
likosti 14.000 ms, starost - postopna 
gradnja in obnove od leta 1958 dalje 
(možnost prodaje po delih ali tudi 
najem), cena za nakup 650 mio SIT. 
najem 1.080 SIT/m2 -f stroški; 
PARCELA - PRODAMO 
Kranjska Gora ' Podkoren, izmere 
2500 m2, cena 14.000 SlT/mz; 
PARCELA ZA VIKEND - PRODAMO: 
PaloviČe - Bistrica nad Tržičem, v 
izmeri 1.097 cena 6.000 SIT/m2; 

S U r i ^ V ^ \ NAtoajiv* utic« 12 
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STANOVANJA 
prodamo 
KRANJ - ŠoHijevo: 54 mz, dvosobno, 
adaptirano I. 2003, z. nadstropje, ni-
zek bk>k. delno opremljeno. Cena 22.5 
mio SIT. 
Kranj - Gradnikova: dvosobno, 52.5 
m2, prHli^, (^novtjeno 1.2005, CK m 
plin. N t̂sano. Cena 18.9 mio SIT. 
Kranj • Keb^ova uL: 89 ma, štirisobno. 
1 nad./4. nova okna, južna lega, I. 
1962, vsi prikljudci, vpisano v ZIC CK 
na plin. Cena 24 mio SIT. 
Kranj - center 128 m2, štirisobno sta-
novanje v mansardi nove poslovno 
stanovanjske hiSe, I. 1991. Cena 30 
mio SIT. 
ZEMLJIŠČE PRODAMO 
Podnait • Ovsiie 856 m2, stavbno 
zemljišče, gradbeno dovoljenje v pri-
delovanju za eno stanovanjsko hišo, Id 
je v ceni, nad vasjo, razgM na gore. 
Cena 15,1 mio SIT. 
Sveti Duh: stavbno zemljišče 974 ni2, 
ob zelenem pasu. Dovoljena so stano-
vanja. kmetije, proizv. dejavnosti, 
šport in rekreacija. Ravna, sončna. 
Cena 30,5 mio SIT. 
Gorenja vas • PcKigora: 1709 m2. za-
zidljive parcele 1093 mz, 616 m2 kme-
tijskega zemljišča. Ur^en dostop, kra-
sen razgled na okoliši« hribe. F r̂csla 
je sončna. Cena 12,1 mio SIT. 
Podvin - Moinje: 465 m2, sončna, rav-
na parcela pravilne oblike v območju 
lokacijskega načrta novega naselja 
enostanovanjskih hH Kmalu začetek 
gradnje infrastrukture. Cena 22.130,00 
srr/mz. 
POSLOVNI PROSTORI ODDAMO 
Šenčur - poskjvna cona: 600 m2. lah-
ko po delih, novo^dnja, primen^ 2a 
mimo proizvodrto dejavnost, skladiš-
če, fitness, pisame. Neopremljeno, 
možne prilagoditve najemniku, parfd-
rišča zagotovljena. Najemnina 2400 
SrT/mz. 
Kranj - Savska c: 92 m2, oddamo dve 
pisami, lahko tucji samo eno, za sirTv 
bolično doplaab tudi 80 m2 skiadiŠ4a 
v kleti. Objekt je bil zgrajen 1.1989, je 
ograjen, varovan, ima dovolj parkirišč 
v ceno najema 2400,00 SlT/ma so 
vključeni vsi stroški. 
POSLOVNI PROSTORI PRODAMO 
ŠendjT 431 rra, možen nakup tudi po 
delih (minimalno 80 m2), 1.2005, po-
slovni prostori namenjeni pisamiSki 
ali storitveni dejavnosti se nahajajo v 
2. nadstropju. Brezplačna souporaba 
stopnišča, ^nikov, sanitarij in parki-
rišč. C^a 312.000 srr brez DDV-ja. 

www.5vct-ncpremicnine.5 

KiKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

Maistrov trg 12, 4000 Kranj 
Tel. 04/202 13 $3,202 25 66 

GSM 051/320 700. Email: infb®ik3-kem.$ 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
ŠENČUR - pisame cca. }oo m2 v 1. 
nad., objekt star 1 leto, varovano, zu-
naj parkirišča, dvigalo, cena • 
1.920,00 Srr/m2, takoj na voljo. 
KRANJ- bistro v pritličju objekta 74 
m2 z opremo, letnik 1989, cena « 
360.000.00 SIT/mes. 
Prodamo: 
KRANJ: center, poslovni prostor 80 
m2 v pritličju objekta z izložbo, ob-
nova pred 30 leti. primerno poleg tr-
govine, služnostne dejavnosti, galer-
ije ali razstave, cena - 312.000,00 
SiT/m2. 
KRANJ: center, poslovni prostor 
40,20 m2 v pritličju objekta, obnova 
1995. primerno poleg trgovine, 
služnostne dejavnosti, galerije ali 
razstave, cena > 10.0 mio SIT. 
BOHINJ: leta 1910 narejena hiša ob 
glavni cesti proti jezeru (nekoč odlič-
na gostilna), parcela 839 m2. hiša s 
tlorisonn 14,2 x 7,65 ma ima klet, 
pritličje In mansarda, lokacija 
primerna tudi za več apartmajev, 
cena • 100,0 mio SIT. 
HiSE: 
Prodamo: 
KRANJ • smer Škofa Loka: bližina: 
hfto v lil. gr. fezi, v pritličju 99 m2, 
mansarda 39 m2. podstreha 3$ m2, 
parcela 570 mz. cena - 38.5 mio SIT. 
KRANJ • smer Kn/avec, dvostanovan-
jska hiša v podaljšani III, gr fazi, vel. 
12 X 9,$ m. parcela 939 ni2. cena « 
38,5 mio SIT 
TRŽiC: stan. hiša dvojček vel. 10x11 
m (klet, pritličje in mansarda), letnik 
1990. parcela 402 m2. cena •* 36.0 
mio SIT. 
GOLNIK (bližina): stanovanjska hiša 
vel. 10x11 m. klet, pritličje in mansar-
da. parcela 400 m2. stara 20 let, z 
razgledom na hribe in dolino, cena • 
54,0 mio SIT. 
TRŽIČ, Pristava: pred 3 leti obnovlje-
na vrstna končna hIŠa, na parceli 359 
m2, cca. 70 m2 v etaži, mirna lokaci-
ja. cena »43.2 mio SIT. 
ŠKOrjA LOKA: vrstna • atrijska hiša, 
85 mz v kleti, 165 m2 pritličju In to-
liko v nadstropju, stara 2$ leti, na 
parceli 646 m2, odlična lega hiše. 
cena - 65.0 mio SIT. 
ŠENČUR: 36 let staro stanovanjsko 
hišo. vel. 8,5 m X 14 m (klet, pritličje 
in mansarda), na parceli 630 m2. 
cena «52,8 mio SIT 
ZEMgi^ČA: 
Prodamo: 
Radomlje: stavbno parcelo 639 m2 s 
projekti In soglasji za priključke za 
31.200,00 S IT/m 2. 

Bitnje • stavbna parcela 3.458 mz. 
možnost delitve, cena «• 24.000.00 
SIT/m2. 
Zg. Bitnje - stavbna parcela 1.336 m2 
za stan. hišo, cena • 21.600,00 
SIT/m2. 

Podbrezje: stavbno zemljišče, ravna. 
kvadratna, vel.« 1.467 mz po 
19.200,00 SIT/m2. 
VIKENDI: 
Prodamo: 
Bohinj: apartma ig ma v pritličju ob-
jekta, obnovljen pred 2 letoma, ma-
jhna terasa, lastna CK. ločena spalni-
ca, kletni prostor, cena • 14,9 mio 
SIT. 
STANOVANJA: 
ProdifHOJ 
KRANJ, Šoriljeva: dvosobno 58 m2 v 
8. nad./8 nad., letnik 1958, za 19.8 
mio SIT. 
KRANJ, Zlato polje: dvosobno 77 
v pritličju hiše z vrtom, priključki 
ločeni, tastna CK na olje, za 21.6 mio 
SIT 
KRANJ, Planina II: dvosobno 65,60 
m2 v 1. nad./7 nad., letnik 82, cena • 
19.5 mio SIT. 
RADOVgiCA, Gradnikova: enosob-
no 29,6 m2 v 3. nad., obnova 2005, 
cena -124 mio SIT. 
RADOVLJICA, Gradnikova: dvosob-
no 49 ni2 v pritličju/4 nad., obnova 
2002, cena -18,6 mio SIT. 

www.k3-kcrn.s i 
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GRADNJA ZA TRG, 
UPRAVLJANJE IN 
VZDRŽEVANJE, 
ENERGETIKA. VPIS V 
ZEMLJIŠKO KNJIGO. 
POSREDOVANJE 
NEPREMIČNIN 

ALPDOM. d.d.. Radovljica, 
Cankarjeva 1. 4240 Radovljica 

Td.: 04 537 45 «>. ^ ©4 53̂  42 " 
e-pošta: 3lpdom(g>alpdom.si 

STANOVANJA PRODAMO 
LJUBLJANA . BEŽIGRAD: 59 mz. 
dvoinpolsobno v 3. nadstropju, iz-
gradnja 1980, kuhinja z jedilnico, 
dnevna soba. dve sobi, predsoba, 
kopalnica. Cena: 27.000.000,00 SIT. 
RADOVLJICA - PREŠERNOVA: 59,^ 
m2, dvosobno v pritličju, Izgradnja 
1995. hodnik, kopalnica + wc, kabi-
net. soba, kuhinja, klet. Cena 
23.500.000,00 SIT. 
STANOVANJA ODDAMO 
HRAŠE: 55 m2, dvoinpolsobno, 1. 
nadstropje, obnova 2004, kuhinja + 
dnevna soba. spalnica, kabinet, 
kopalnica + wc. shramba, opreml-
jeno. vsi priključki (KTV, Internet). 
Cena: 84.000,00 sit mesečno -f 
stroški (varščina 2 mesečni najennni-
ni). 
POSLOVNE PROSTORE PRODAMO 
LESCE: pritličje novega dela tr̂ ov-
sko-poslovnega centra, 177 m2, za 
trgovsko, storitveno, izobraževalno 
ali servisno dejavnost, naša novo-
gradnja. Cena: 53.100.000.00 SIT 
(brez DDV) www.tpc-lesce.si. 
LESCE! pritličje novega dela trgov-
sko-poslovnega centra, 97.21 mz, 
za trgovsko, storitveno. Izobra-
ževalno ali servisno dejavnost, 
naša novogradnja. Cena: 
29.163.000.00 SIT (brez DDV), 
www.tpc-lescc.sl. 
LESCE: pritličje novega dela trgov-
sko-poslovnega centra. 78.96 mz, 
za trgovsko, storitveno, izobra-
ževalno ali servisno dejavnost, naša 
novogradnja. Cena: 23.688.000,00 
SIT (brez DDV), www.tpc'lesce.si. 
LESCE: pritličje novega dela trgov-
sko-poslovnega centra, 43.95 m2, 
za trgovsko, storitveno, Izobraž-
evalno ali servisno dejavnost, naša 
novogradnja. Cena: 13.185.000,00 
SIT (brez DDV). www.tpc.lesce.sl. 
LESCE: medetaža novega dela trgov-
sko-poslovnega centra, 77,70 m2. za 
trgovsko, storitveno, izobraževalno 
ali servisno dejavnost, naša novo-
gradnja. Cena: 21.445.200.00 SIT 
(brez DDV). vww.tpc-lesce.si. 
LESCE: medetaža novega dela trgov-
sko-poslovnega centra. 245.10 m2, 
za trgovsko, storitveno, izobraževal-
no ali servisno dejavnost, naša 
novogradnja. Cena: 67-647.600,00 
SIT (brez DDV), www.tpc-lesce.si. 
LESCE: medetaža novega dela trgov-
sko-pos lov nega centra, 107,85 mz, 
za trgovsko, storitveno, izobraževal-
no ali servisno dejavnost, naša 
novogradnja. Cena: 29.766.600.00 
SIT (brez DDV), www.tpc-lesce.5i. 
LESCE: medetaža novega dela trgov-
sko-poslovnega centra, 85.05 mz, za 
trgovsko, storitveno, izobraževalno 
ali servisno dejavnost, naša novo-
gradnja. Cena: 23.473.800.00 SIT 
(brez DDV), www.tpc-lesce.si. 
LESCE: pritličje novega dela trgov-
sko-poslovnega centra, vhod z 
Alpske ceste gostinski lokal, 155.45 
m2. naša novogradnja. Cena: 
46.635.000.00 SIT (brez DDV). 
www.tpc-lesce.si. 

LESCE: pritličje novega dela trgov-
sko-poslovnega centra, vhod 2 
Alpske ceste, 294,78 mz, za trgov-
sko, storitveno, izobraževalno aH 
servisno dejavnost, naša novogradn-
ja. Cena; 88.434.000,00 SIT (brez 
DDV). www.tpc-lesce.sl. 
LESCE: mansarda novega dela tr-
govsko-poslovnega centra, pisarniš-
ki prostor 104.05 m2. naša novo-
gradnja. Cena: 28.717.800,00 SIT 
(brez DDV). vww.tpc-lescc,si. 
POSLOVNE PROSTORE ODDAMO 
ZAPUŽE: poslovni objekt, cca. 450 
m2, klet in pritličje, izgradnja 1996, 
opremljena jedilnica in kuhinja, 
garderoba, tuši, 10 telefonskih linij. 
VSi priključki, internet, ISDN, ločeno 
ogrevanje, trofazni električni tok. 
dvigalo, parkirna mesta, varovanje 
objekta, za različne dejavnosti, odd-
amo za 5 let. Cena: 1.440 SIT/mz 
mesečno + stroški. 
POSESTI PRODAMO 
POKLJUKA: mešani gozd v velikosti 
15.973 m2. Cena: 7.000.000,00 SIT. 
KUPIMO 

KUPIMO: Za znane stranke kupimo 
več manjših stanovanj na območju 
občin Radovljica in Bled. 
Nudimo ugodno in kvalitetno posre-
dovanje pri nakupu, prodaji in naje-
mu nepremičnin. 

www.alpdom.si 

£ NEPREMIČNINSKA DRUŽBA 
i PE Stritarjeva 5/II. Kranj 
I Tel.: 04/236 73 73 
^ e-poSta: info@fesst.si 

Za najem in za nakup iščemo več 
manjših stanovanj in hiš v Kranju 
in okolici za nam znane stranke. 

STANOVANJA PRODAMO: 
KRANf • Planina I: dvosobno sta-
novanje. v izmeri 51,48 m2.1. nad-
stropje stanovanjskega bloka. 1. iz-
gradnje 1973, balkon, cena 
17.500.000.00 SIT. Proda se tudi 
garaža, 13 mz, cena 2.^00.000,00 
SIT. 
JESENICE: dvosobno stanovanje v 
pritličju stanovanjskega bloka, v iz-
meri 53,69 m2,1. obnove 1986, ta-
koj vs-eljivo. cena n . 300.000,00 
SIT. 
KRANJ - Župančičeva: enosobno 
kletno stanovanje, v Izmeri 32.10 
mz, I. 1943. vseljivo april 2006, 
cena n.000.000,00 SIT 
KRANJ - PLANINA I: dvoinpolsob-
no stanovanje, v izmeri 53,70 mz. 
VIII. nadstropje stolpnice. 1.1974, 
cena 17.800.000.00 SIT. 
KRANJ - Mlakarjeva: trisobno sta-
novanje v izmeri 74,30 m2, pritlič-
je. I. 1967, cena 21.500.000.00 
SIT. 
POLJČE: dvoinpolsobno stanova-
nje v večstanovanjski hiši, pritličje. 
54,00 m2, CK plin do vrat. CATV, 
telefon, vseljivo takoj, cena 
n.ooo.000,00 SIT. 
KRANj - Begunjska ulica: visoko 
pritličje stanovanjskega bloka, 
47.80 m2. balkon, vsi priključki. 1. 
izgradnje 1959. CK na elektriko, 
priključek za plin do vrat. vseljivo 
takoj, vpis v ZK plačan, cena 
16.200.000.00 SIT. 
KRANJ - Planina I: VII. nadstropje 
stanovanjskega bloka, v izmeri 
78.20 m2. L izgradnje 1974, bal-
kon, C K - toplovod, predlog za ZK, 
takoj vseljivo, cena 
20.000.000,00 SIT. 
ODDAMO V NAJEM: 
ŠENČUR: enoinpolsobno stanova-
nje v izmeri 36 m2. svoj vhod. delno 
opremljeno, najemnina 70.000,00 
SIT + stroški. Vseljivo takoj. 
KRANJ - DRULOVKA: hiša, bivalne 
površine 150 mz, 1.1997, opremlje-
na, najemnina 145.000.00 SIT/ime-
sec -f stroški. 

CERKLJE . okolica: starejša hiša. 
lepo urejena, bivalne površine 80 
m2. I. Izgradnje 1970. najemnina 
80.000,00 SIT/1 mesec + stroški, 
varščina. 
BISTRICA pri Tržiču: trisobno 
opremljeno stanovanje v dvosta-
novanjski hiši. I. izgradnje 1995, te-
rasa. vrt, garaža, najemnina 
120.000.00 SlT/imese< s stroški, 
enomesečna varščina, sprotno 
plačilo. Vseljivo takoj. 
RADOVLJICA - Vpeljana zasebna 
zobna ordinacija v izmeri cca 80 
m2, v dvostanovanjski hiši, v celo-
ti obnovljena In opremljena 
(KAVO oprema) in ima naslednje 
prostore: predprostor, dva WC-ja. 
laboratorij. Čakalnico in ordinacijo 
(dva stola). Mesečna najemnina 
znaša 500 EUR in obratovalni stro-
ški. 
PARCELE: 
BRITOF: zazidljiva parcela. 651 
mz, cena 31.270,00 SlT/im2. 
VODICE pri Ljubljani: gradbena 
parcela. 949 m2, primerna za pod-
jetniške proizvodnje in poslovne 
dejavnosti, cena 22.CK>o.ooo,oo 
SIT. 
CERKLJE • okolica: gozd 2209 m2 -
cena 15.00 EUR/im2. 

wwv/.fesst.s 
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PRODAMO STANOVANJA 
BLEJSKA DOBRAVA: 77.28 mz, 
dvosobno, 1. nadstropje. 1. 20. del-
no obn. 1995, prostorno, svetlo, 12 
mio SIT. 
JESENICE: 53.69 mz, dvosobno v 
pritličju nizkega bloka, I. 49, blok 
popolnoma obn. 1985, stanovanje 
2004. okna 2005, vsa infrastruktura 
In priključki. Cena: 11,3 mio SIT. 
KRANJ - VODOVODNI STOLP: 
37,10 m2, enosobno, pritličje več-
stanovanjske hiše. obn. 2000» vsa 
infrastruktura, dobra lokacija. Cena: 
15 mio SIT. 
KUPIMO 
KRANJ: večjo mansardo ali neizde-
lano podstrešje, nujno kupimo. 
KRANJ - VODOVODNI STOLP, 
ZLATO POLJE, PLANINA I: kupimo 
eno- ali dvosobno stanovanje, ta-
kojšnje plačilo. 
KRANJ • SORLIJEVO NASELJE: nuj. 
no kupimo dvo- aH trisobno stano-
vanje, takojšnje plačilo. 
PRODAMO HIŠO 
MEDVODE - GOLO BRDO: 170 m2 
na parceli 955 mz, 1. 1990, mirno 
naselje, možnost treh stanovanj. 
Cena: $8 mio SIT. 
SENCUR - LUŽE: 210 mz na parce-
li 548 m2.1.1980. brez fasade, zno-
traj delno obn. 2000. mirno nase-
lje. neizdelana mansarda. garaža za 
dva avtomobila. Cena: 36 mio SIT. 
KUPIMO 
GORENJSKA: zapuščene kmetije in 
stavbe v vaškem okolju. 
PRODAMO ZEMLJlS<> 
TRŽIČ: 593 mz, sončna lega. pri-
memo za vikend. Cena: 5 mio SIT. 
BLED: 578 m2, zazidljivo, ravno, ob 
Savi Bohinjki, razgled na Julijce. 
Cena: 24.000 SIT/m2. 
BLED: 631 mz. zazidljivo, ravno, ob 
Savi Bohinjki, razgled na Julijce. 
Cena: 24.000 SIT/m2. 
ODDAMO POSLOVNE PROSTORE 
ŠENČUR: 200 mz. I. 2004. odlična 
lokaciji vsa infrastruktura, mož-
nost več delov. Cena: 2400 SIT/m2 
2 vsemi stroški. 
KRANJ z OKOUCO: različne lokaci-
je. kvadrature in namembnosti. 
Cena: 2.000 • 3.000 SIT/m2. 

f»vpgr»doJe. »d«pt«lj». neprtrračnine 

v e n u n i d o , 
^ Britof 43. 4000 Knnj 

I W fl a4/2j4-30-50 
fsmt 031/684-777 
fr-poittu Iid^a9vtfium.si 

STANOVANJE PRODAMO 
Jesenice, dvosobno stanovanje, 54 
m2, delno obrtovljeno. zelo lepo in 
funkcionalno, v pritličju, prodamo. 
Cena: 11.300.000,00 SIT. 
PARCELE PRODAMO 
Zg. Besnica. 873 mz, zazidljiva par-
cela. delno ravna, delno z naklo-
nom, sončna lega, as^ltiran do-
stop. elektrika in voda ob parceli. 
Cena: 12.000.000.00 SIT. 
Jesenice, Podkočna, večje število 
parcel, različnih kvadratur, v mir-
nem okolju, prodamo. Cena: 40 
EUR/mz. 
Bl^ka Dobrava, 733 mz. zazidljiva 
parcela, el. in voda ob parceli, sonč-
na lega. lep razgled In mirna okoli-
ca. Cena: 90 EUR/mz. 
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO 
Jesenke, 80 mz, velika izložba, vse 
inštalacije ločene, frekventna lokaci-
ja. primemo za t^vino. gostinstvo 

prodamo. Cena: 18.900.000,00 
SIT 

Na Primskovem pri Zadružnem domu so na razpolago še 
4 enote stanovanjskih dvo]čkov. V Lahovcah pa se končuje 
gradnja treh stanovanjskih hiš. UKO. KL UN« PTIM« 
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http://WWW.CORENJSKlGLAS.SI
http://www.tpc-lesce.si
http://www.tpc-lescc.sl
http://www.tpc.lesce.sl
http://www.tpc-lesce.si
http://www.tpc-lesce.si
http://www.tpc-lesce.si
http://www.tpc-lesce.sl
http://www.alpdom.si
mailto:info@fesst.si


N E P R E M I Č N I N E 
STANOVANJA 
PRODAM 

DVOSOBNO. + dva kabineta. 89 m2, 
IV. nad., obnovljeno. 1.1979, na Pteni-
ni I. cena: 24.300.000,00 SIT. 9 
041/906-313 

5)030? 

DVOSOBNO IN POL KRANJ, cena: 
14.400.000.00 SfT. « 040/821-400 

S1C40I 

TRISOBNO ŠKOFJA LOKA. obnovl-
jeno. 9 051 /352-818 6I0307 

ODDAM 

SOBA. s souporabo sanitarij In delno 
kuhinje, zaposleni osebi ali študentu, 
pogoj: poštenost. 9 04/513-42-28 

GARSONJERA KRANJ - PLANINA I. 
29 m2. opremljeno. « 04/25-03-201 

5105M 

BREZPLAČNO ODDAMO STANO-
VANJI. v Tržiču In Kranju za približno 
dva meseca zaradi nezasedenosti in 
vansvanja. Kličite vsak delavnik med 8. 
in 15. uro. 9 040/788-183 

5)0421 

ENOSOBNO KRANJ. 9 041/883-
3 8 2 610425 

ENOSOBNO KRANJ - PLANINA. 9 
031/380-381 510M2 

ENOSOBNO KRANJ - PLANINA, del-
no opremljeno, obnovljeno, svetlo, 9 
031/609-71$ 610382 

ENOSOBNO PLANINA III. detno 
opremljeno, december 2005. 9 
04/231-16-17 510380 

NAJAMEM 

ENOSOBNO ALI DVOSOBNO 
KRANJ AU OKOUCA. 9 041/60-70-
6 3 510432 

DVOSOBNO, starejša zakonca, v hiši 
v Kranju ali bllzn)! okolici. 9 04/20-
25-195 510255 

VEČSOBNO, za daljše obdobja, z 
moderno opremljeno kuhinjo in kopal-
nico. v okolici letališča ali Kranja. • 
04/236-21-20 

510420 

POSESTI 
PRODAM 

HIŠE 
PRODAM 

SKOFJA LOKA - SV. DUH. B 
041/756-188 B10345 

ETAŽO LESCE NA GORENJSKEM, 
lastni vhod. parkirišče zagotovljeno, 
zelo ugodno, cena: 11.000.000.00 
SIT, «031/232-675 5I03:M 

HIŠE, v III. gradbeni fazi, na sončni 
parceli, 120 m2. bližina vrica. OŠ, tr-
govine. plavalnega bazena In 
zdravstvenega doma. Železniki okoli-
ca. 9 04/51-46052 , 50®7e« 

Vodopivčeva ulica 
v Kranju - prodamo 
nadomestno gradnjo v 

pridobivanju gradbenega 
dovoljenja za 

uečstanouanjski objekt. 

Telefon: 041/647 257, 
03/7131900, Uko, d.d., 

Uboje 26a, Petrovče 

HIŠO V DVOJČKU, 3. gradbena faza. 
parcela 560 m2. ob glavni cesti Davča 
- Železniki, blizu smučišča Ceri<no. 9 
041/271-583 510291 

STAREJŠO HIŠO, z gospodarskim 
poslopjem na parceli 2100 m2 v Sori 
pri Medvodah. 9 040/467-892 

KUPIM 

MANJŠO PRITLIČNO HIŠO. z nad 
500 m2 zemljišča, relacija Mengeš • 
Cerklje - Kranj, 9 041/518-426 

510385 

ODDAM 

SOBA, v stanovanjski hiši v Kranju 
oddam v najem sobo s souporabo os-
talih proston>v, DS, kuhinja, kopalnK̂ a, 
balkon, terasa, lastno parkirišče, 9 
031/461-185 510315 

STANOVANJE, v stanovanjski hiši, 
okolica Kranja, 9 031/387-397 

510303 

VIKENDI, APARTMAJI 
ODDAM 

APARTMA ZA 5 OSEB BANOVCI. in 
za 4 osebe v Moravcih, informacije na 
02/234-37-51 vsak delovni dan od 7. 
do 14.30, ugodno. Agencija Pintar, 
d.o.o.. Ulica tak^ 24, Maribor 5io4io 

RADOVUlCA - Lancovo, več 
zazidljivih parcel različnih velikosti. 9 
031/451-822 506376 

VODOPIVČEVA ULICA, v Kranju, 
nadomestna gradnja z gradbenim do-
voljenjem za novogradnjo večs-
lanovanjske hiše. Uko, d.d.. Uboje, 9 
041/674-257 

ZAZlDUiVA PARCELA PREKMURJE 
- GORIČKG, in travnik. 15 arov, 
vpisano v zemljiško knjigo, cena po do-
govoru. 9 01/72-41-833 sjosae 

KUPIM 

KRANJ, In okolica kupim večje krneti 
jsko zemljišče. 9 031/451-822 

506370 

ZAZIDUlVA PARCELA. 450 - 600 
m2 ali hišo. tudi dvojček v Kranju ali 
okolici, gotovina takoj, « 041/596-
015 51041« 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM. 

GOSTINSKI LOKAL LESCE NA 
GORENJSKEM, zelo ugodno, bližina 
avtoceste, bližina športnega letališča, 
bivši gostinski lokal, s prenočišči, 
potreben manjše obnove, cena: 
22.000.000.00 srr.« 031/232-675 

510335 

ODDAM 

POSLOVNI PROSTOR. 50 m2. zWC, 
tuš, pritličje, parkirišče, CK, kabelska, 
cena 132.000 sit (550 eur) in prodam 
dva fotelja + tabure za 15.000.00 sH. 
Šenčur-center. « 031/671-339 

510277 

GOSTINSKI LOKAL KRANJ - CESTA 
STANETA ŽAGARJA 29. prostor za 
kava bar ali drugo dejavnost, parkir-
išče. plin. klet. pisarna. 9 04/236-
27-41 510324 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP, PRODAJA. PREPISI. 
rabljenih vozil, gotovinsko plačilo. Avto 
Kranj, d.o.o., Kranj, Savska 34, Kranj, 
9 04/20-11-413. 041/707-145. 
031/231-358 S0W3« 

CITROEN AX, I. 1997, 104.000 km. 
rdeče barve, redno servisiran. 2. last-
nik, 9 04/512-14-58. 031/709-162 

5103»4 

CITROEN XAmTA. I, 1993, 125.000 
km, 1,8 i, registriran celo leto, 9 
041/48-91-51 510367 

DAEWOO LANOS. 1. 1999. 90.000 
km, 1,5, 1. lastnik, 5 vrat, bordo rdeče 
kovinske barve, z vso dodatno opre-
mo, 9 04/595-80-08. 041/885-
422, bojan.janc@siol.net 

DAEWOO NUBIRA KARAVAN 97, 
123.000 km. sončna streha, 
meglenke. strešne sani. garažiran. 
ugodno, 9 041/861-680 sio?69 

FIAT BRAVO. I. 1999, 89.000 km. 
1.2, 1. lastnik, redno servisiran, elek. 
pomik stekel. CZ. 9 041/422-779 

510388 

FORD ESCORT karavan 1.4. I. 97. 
lepo ohranjen, možna menjava, go-
tovinski popust, kredit na položnice. 9 
031/490^12 5o«6t 

Senns Stem Kranj, do.o., 
Smidova ulica 13. Kranj 
Tel.: 04/20-13-5̂ 0. 
04/20-13511 

2A VSE MODELE MOŽEN KREDIT 
NA POLOŽNICE! 
PRODAMO OSEBNA VOZILA: 
SKODA FELICIACOMBI 1.3.1.1996. 
rdeče barve, 70.000 km 
SKODA OCTAVIA COMBI 2.0. I. 
2001. agava zelena barva, 88.000 km 
PEUGEOT 307 2,0 HDI, 1.2004, sre-
bme barve, 24.000 km 
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI, novo 
vozilo, zelo ugodna cena 
SKODA FABIA COMBI 1,2, novo 
vozilo, zelo ugodna cena 
PRODAMO MOTOCiKLE: 
VAMAHA YBR 125. I. 2005, rdeče 
barve, 500 km 

VAMAHA FJR 1300A. I. 2005, srebr-
na barva, 11.000 km 
VAMAHA TDR125. i. 2000, rumeno-
srebrna barva, 26.600 knn 
VAMAHA FZS looo, I. 2005. modre 
barve, 5.000 km 
VAMAHA FZS 600, I. 2002. rdeče 
barve, 5.570 km 
HONDA C6R 900 RR, L 1998, črno-
srebme barve. 40.000 km 

do.o. 
Bratov Praproinik 10 
4202 Naklo PE Knnpka cesla 22 
Tel. 04/25 76 052 4202 Naklo 

PRODAJA IN MONTAŽA: 
•pnevmaliKe in plaiiSča. 
- amortizerji TMOt«ofcT. hitri servis vozil 
- aviooptika. vse z a podvozje vozil. 

- Izpušni sistemi, katalizatorji 

^ ' titlp://www..iqt).iftJ.ir.si 

FORD SIERRA. 1. 1991. vozna, oena: 
45.000,00 srr. «041/824-826 

HVUNDAI ACCENT, I. 1996. 3 vrata, 
spojler. strešno okno. radio, rdeče 
barve, garažiran. servisiran, cena po 
dogovoru, samo resni kupci. Janez, 
zvečer. 8 04/53-18-177, 031/259-
729 51032« 

HVUNDAI ACCENT, I. 2002. 34.000 
km. 1.6GTI, 1.reg. 3/2003. vsaopre-
ma. Lušina Franc s.p.. Gosteče 8. 
Škofja Loka. 9 04/502-2000. 
041/630-754 6i0422 

HVUNDAI ATOS, I. 1999, klima in os-
tala oprema, lepo ohranjen, možno 
plačilo na položnice. 9 031/490-012 

510427 

LADA NIVA. I. 1997. 1,7 i. bele barve, 
reg. do marca 2006. cena: 
270.000.00 SFT. 9 040/795-945 

&1034? 

LADA NIVA. I. 2001. ohranjen, pro-
dam ali zamenjam za osebno vozilo. 
Mepax. d.o.o.. Ptanina5. 4000 Kranj. 
9 041/350-166 s.t0374 

MAZDA 323 F, I. 1999, klima in dru-
ga oprema, ugodno, možen kredit, 
menjava. Mepax. d.o.o.. Planina 5, 
4000 Kranj. 9 041/773-772 

S10372 

OPEL CORSA, I. 1999. 1.2. lepo 
ohranjen, možno plačilo na položnice. 
«031/490012 6iw?8 

R TW!NGO. I. 96. 1. barva, odlično 
ohranjen, el. stebla, CZ. « 031/490-
012 »10206 

RENAULT CLIO 1.2, 1. 98. cena 
490.000 srr, kredit na položnice. « 
031/490 )̂12 508986 

RENAULT SENIC 1.6. I. 97. lepo 
ohranjen, možna menjava, gotovinski 
popust, kredit na položnice, « 
041/490-012 509978 

RENAULT 5 Campus, I. 1993. c«na: 
70.000,00 srr, s 041/389-1145i0403 

RENAULT CUO .Comfort, I. 1997, 
1,4, 1. lastnik, aiilsag, el. oprema. 5 
vrat. sen/isna knjiga. « 041 /78-70-50 

61037S 

RENAULT CUO. I. 2000. 1.2. 5 vrat. 
možno plačilo na položnice, cena: 
790.000,00 s r r .« 031/490-012 

610429 

RENAULT LAGUNA KARAVAN. 1.1998, 
138.000 km. 1,8 I, srebrne ban/e. max. 
Oprema, cena: 1.050.000,00 Srr. « 
031/333-300 610331 

RENAULT LAGUNA. I. 2001. 1.8. vsa 
oprema, srebrn, ohranjen. « 
041/341-567 5»04W 

RENAULT MEGANE.l. 1998,80,000 
km. 1,6. lepo ohranjen, zaradi bolezni, 
cena: 800.000.00 SFT. « 04/57-43-
307 610358 

SUZUKI VrrAFlA. I. 1991, 67.000 km. 
1.6 JLX. 2 - 4x4 WD. kljuka, prtljažnik, 
reg. do 5/06, dobro ohranjen, « 
041/827-142 510336 

SUZUKI VITARA. I. 2000, 1.6 in Maz-
da Tribut 4x4, letnik 2002, možen 
kredit, menjava. Mepax. d.o.o., Plani-
na 5, 4000 Kranj. « 041/773-772 

5*0373 

SKODA FELICIA GLX I.6, t. 99. do-
bro ohranjena. 1. lastnik, servisna knji-
ga. «04/25-03^108 sooet? 

GOLF III GT 1.8. L 95. 145.000 km. 
reg. do 4/06. cena: 460.000.00 Srr, 
« 0 4 0 / 4 2 7 - 0 7 1 S09700 

VOLKSWAGEN GOLF II. I. 1990. 1.3 
JX. lepo ohranjen. « 040/58CK834 

VOLKSVVAGEN GOLF DIESEL. I. 
1992, in R 5. letnik 1991. neregistri-
ran. cena: 20.000.00 sit. « 
051/229-081 510276 

VOLKSVî AGEN GOLF 11.1.1991,5VTat. 
1.3, kovinska barva, reg. 18.3.2006.1. 
lastnik, s 041 /220-856 Moam 

VOLKSWAGEN GOLF II. I. 1991. « 
041/637-100 510417 

VOLKSVVAGEN GOLF IV. I. 1999. 
94.000km. 1.9TDi, 90 KM. centralno 
zaklepanje, klima, radio, vlečna kljuka. 
5 vrat, registracija do 8/2006. « 
031/300-150 610322 

VOLKSVVAGEN GOLF. 11.000 km. 
1.9 TDi, 105 KM, 6. prestav, magično 
črna. I. 07/2005, avt. klima, lita 
platišča 17 col., CD Izm.. 1. lastnik, 
garažiran. odlično ohranjen, « 
051/365-847 5i02t6 

VOLKSV/AGEN ROLO. I. 1998. 
82.000 km. 1.0. potrjena senrisna 
knjižica, lepo ohranjen. « 031/330-
698 510273 

DRUCA VOZILA 

KUPIM 

PRODAM 
POČITNIŠKA PRIKOLICA ADRIA 
380, dokumenti, predprostor. nekaj 
opreme, cena: 240.000.00 srr. « 
040/725-646 610279 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

BMW CS 650 ENDURO, L 03. 
20.000 km, cena po dogovoru, « 
04/25-66-655 6I0I87 

KUPIM 

PONVEXPRESS, Toricros ali drug star 
motor, lahko nevozen, prosim pok-
ličite. « 041/681-058 

510281 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

4 ZIMSKE GUME. s platišči dim. 
175/70/14. cena 25.000 Str. « 
041/565-673 5i0J78 

JEKLENA, platišča za Toyota Avensis 
1. 05. 16 col in jaris 14 col po 4 kom. 
ugodno. « 04/59-61-038 6iood2 

PLATIŠČA, jeklena, malo rabljena in 
nova za različne avte. nekaj tudi avto-
plaščev. « 041/722-625 

610091 

ZIMSKE PNEVMATIKE, skoraj nove 
in platišča za Astro 175-14". « 
04/514-66-76 5i0362 

NUDIM 
VLEČNE KLJUKE, MONTAŽA. Orole 
s.p.. Zgornje Bitnje 312. 4209 Žabnl-
ca, «041/896-134 s.osei 

KARAMBOLIRANA 
VOZILA 
KUPIM 

POŠKODOVANO VOZILO, tudi (otai-
ka - ponujam nê jveč. takojšen odkup, 
pfBvoz, « 031/770^33 50«m 

OSTALO 
PRODAM 

ODKUP - PRODAJA, rabljenih vozil, 
konkurenčne cene. uredimo prepis. 
Mepax, d.o.o.. Planina 5. 4000 Kranj. 
«041/773-772 5io37i 

TEHNIKA 
PRODAM 

PROFESIONALNI FOTOAPARAT 
CANON T90. s štirimi objektivi in 
bliskavico, mak> rabljen. « 041/356-
164 610323 

BARVNI TELEVIZOR SONV. na daljin-
ca. zelo lepa slika, velikost ekrana 60 
X 40 In OVD Philips. « 031/771-953 

610402 

DIGITALNO STIKALNO URO, TKM7. 
Iskra, «031/352-417 6i04n 

DOBRO OHRANJEN POSNEMAL-
NIK, In masažno blazino Geox, « 
04/518^5-00 5to280 

STROJ I 
IN ORODJA 
PRODAM 

MIZARSKO TRAČNO BRUSILKO. 
domače izdelave, ugodno. « 
041/582-739 5i0363 

O P R E M A 
PRODAM 

RAČUNALNIŠKO BLAGAJNO, s 
kvalitetnim programom z možnostjo 
nadgradnje. « 041/626-154 6ioi77 

G R A D B E N I 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 
GRADBENE ELEMENTE, lesene 
punte in bankine. « 04/20-12-708. 
031/862-719 

NAŽAGAN ČEŠNJEV LES. dolžine 
170 cm. «051/422-083 

610299 

SUHE IN SVEŽE DESKE, plohe, 
letve, opaž.« 031/343-161 

SUHE SMREKOVE PLOHE. In co-
larice. « 04/574-11-43 eioso? 

HLODOVINO, oreh. hruško in češnjo. 
Tršan Franc, Hraše 14. « 01/362-74-
8 6 610317 

OTROŠKA 
O P R E M A 

KURIVO 
PRODAM 

BUKOVE BUTARE, cena: 300 
sit/kom. Bitenc, « 04/255-17-60 

510300 

DRVA METRSKA AU RAZLAGANA, 
možnost dostave, « 041/718-019 

610433 

LESNE BRIKETE, za kurjavo, ugod-
no. «040/328-708 &i039S 

SUHA BUKOVA DRVA, In kupim cis-
terno za vodo. 2000 • 3000 1. « 
04/255-18-10 510419 

SUHA MEŠANA DRVA. Tenetiše 33. 
«041/855-359 610272 

SUHA MEŠANA DRVA, razžagam in 
dostavim. « 041/368-998 

«10318 

SUHA MEŠANA METRSKA DRVA. 
listavcev. « 031/554-900 

S10386 

UGODNO PRODAM, lesne brikete za 
kurjavo. « 04/53-31-648. 040/88-
74-25 61008« 

STANOVANJSKA 
O P R E M A 
POHIŠTVO 
PRODAM 

SEDEŽNO GARNITURO, ugodno, 
dobro ohranjena. « 041/458-051 

510343 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

HLADILNIK Z ZAMRZOVALNO 
OMARO, in pralni stroj, oboje znamke 
Gorenje, ugodno. « 04/232-58-23. 
040/285-748 510297 

PRALNI STROJ, in hladilnik 140 I. 
Gorenje. « 041 /878-494 610274 

PRALNI STROJ. Kdrtlng Gorenje, 
zelo ugodno. « 040/330-440 6io3t8 

OGREVANJE, HLAJENJE 
PRODAM 

OUNI GORILEC, ugodno, dobro 
ohranjen. Keockner 4V - 6V, « 
040/884-094 6i0383 

STEKLOKERAMIČNO PLOŠČO, 3 x 
plin + 1 elektrika, malo rabljena, v ko-
likor vas ena vidna praska na pto^i ne 
moti. ugodno, cena: 30.000,00 SIT, 
«041/200-843 

610409 

OSTALO 
PRODAM 

ELEKTRONSKO STIKALNO URO. 
TKM-8. za krmiljenje tarife, skoraj 
nova, « 051/200-255 

STARE ZAVESE, za simbolično ceno. 
« 04/233-14^7, 041/576-325 

STAVBO POHIŠTVO 

3 f ® ® ' ® ^ 
Estrih Bele & Co. d.n.o. 
Zg. Tuhinj 12/a, Laze 

I z d e l a v a P V C 
o k e n In vrat . 

GSM041/fi?1 29fi 
Tel.: 01/8347 550 

GLASB ILA 
PRODAM 

DIATONIČNO HARMONIKO. Lubaso-
vo, « 04/533-13-16 

610390 

JANEZ PRODAJA DIATONIČNO 
HARMONIKO, dobro ohranjena, 
znamke Klemša. cena po dogovoru. 
Groharjevo naselje 2, ŠkoQa Loka, « 
04/512-15-10 

HOBI 
KUPIM 

SPOMINSKI KOVANEC, zlatnik, izdan 
leta 1995 ob 100-letnicl postavitve 
Aljaževega stolpa. « 041/979^21 

S102M 

PRODAM 

OTROŠKI AVTOSEDEŽ. lupinica. « 
041/562-892 

OTROŠKI VOZIČEK, avtosedež, 
sedež za kolo. ugodno. «04/231-13-
54 51027« 

ŽIVALI 
IN RASTL INE 
PRODAM 

PSIČKE LABRADORCE. črne, z 
rodovnikom, ugodno. « 041/635-
4 2 0 S10430 

ZARADI SELITVE, prodam papige 
skopčevke. standard, ugodno, « 
041/704-237 6i02«5 

MAČEHE. REZANO CVETJE, lončne 
krizanteme, ikebane. ugodno, « 
04/533-80-17, 041/607-464 

5104?3 

VELIKO PALMO, košato in kaktuse 
agave, več vrst, velike oleandre in ve-
like asparaguse. ugodno. « 
031/621-858 510305 

ŽELITE POSADITI, v vaš vrl pr-
vovrstne, kakovostne sadne sadike? 
Zdaj je pravi čas! Drevesnica Podob-
nlkar, pokličite na, « 01/36-43-195, 
041/558-448 

50S9&8 

PODARIM 

PSIČKO MEŠANKO. staro 3 mesece. 
« 041 /860-606 610288 

DOLGODUVKE MLADE MUCKE. « 
041/805-759 510333 

HISNEGA ZAJČKA, zelo prijaznega in 
lepega. « 041/428-974. 041/425-
391 610261 

KMET IJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 
CISTERNO ZA GNOJEVKO. Grelna 
32001. «04/257-17-13 

5I0?96 

CISTERNO ZA GNOJEVKO. 2200 
litrov. ® 031 /446-250 510368 

DVOBRAZDNI MEHANSKI OBRA-
ČALNI PLUG. in mikser za gnojevko z 
elektn^motofjem. « 031/694-225 

510377 

SEJALNICO, 2.6 M. silokombajn 
Mengole 300, vrtavkasti zgrabljalnik 
Potinger. « 041/356-157 

51033» 

TRAKTOR ZETOR 25-11, ali Deutz 
Torpedo - 40 KM. « 031/442-038 

KUPIM 

TRAKTOR ZETOR UNIVERZAL. ali 
Štore, plačik) takoj. « 041/849-876 

PRIDELKI 
PRODAM 

BRINOVE JAGODE, 500 kg. 450 
srt/kg, z dostavo. « 041/928-011 

6103« 

DOMAČ FIŽOL, sušen v kozolcu. « 
041/347-507 5i0426 

DOMAČE VINO, merlot. savignon in % 
malvazijo, ugodno, nad 50 I dostavim. 
«031/270-149 

EKOLOŠKO, naročila za meso. bika 
brez krmil, zvečer. « 04/255-19-28 

610209 

JABOLKA, za ozimnico in sladki mošt 
lahko cfnbite pri M?»rk.itl. Čadovlje 3 ,9 
0 4 / 2 5 6 - 0 0 4 8 SIOIOG 

JABOLKA, hruške, kvalitetne, do-
mače, ugodno prodajamo. Kmetija 
Princ. Hudo 1 (pri Kovorju). Tržič. « 
041/747-623 STOMI 

Sadike jablan, hrušk, sliv, 
marelic, čeSenj, ribeza, jeste 
in malin dobite v drevesnici 
Cegnar, 04/51-32-293. 

r/mc C«. OifCvM I&. Zdno 

JABOLKA,-krompir, jabolčni sok. zelje 
In ječmen. Kmetija Jerala. Podbrezje 
218. « 04/530-66-44 

KOSTANJ, zelo debeli, med maronl-
jem in navadnim kostanjem, res Je 
dober, po 350 sit, « 031/621-858 

510304 

KRMILNI KROMPIR. « 04/23-12-
237 510351 

KRMILNO PESO. « 041/901-888 
5T0?«8 

mailto:bojan.janc@siol.net


KROMPIR, beli in rdeči jedilni, možna 
dostava. « 031/585-345 

&T02SFT 

NOVO DOBRO DOMAČE VINO. 
rdeče in belo. domače žganje. Srednja 
Dobrava 14. Kropa. « 04/53^6-619 

610308 

PESO IN KROMPIR, za krmo. « 
04/25-91-245 5«03S« 

REPO ZA KISANJE. « 041/242-375 
810270 

SADNE SADIKE, različnih sort. tudi 
stanh sort na sejancu, Drevesnica Za-
komik. « 031/387-371 

SENO - GOVEJE, balirano. z dostavo. 
« 031/276-930 

S10349 

V Z R E J N E Ž I V A L I 

PRODAM 
ALI MENJAM TRI BIKCE, cikasle 
pasme, od 150 do 300 Kg. 9 
031/554-900 510397 

BIKA. težkega 400 kg. primernega za 
zakol ali nadaljnjo rejo, 9 04/596-39-
49 6i030e 

BIKCA, Starega 10 dni, Stefanja Gora 
14. «04/252-15^4 

BIKCA SIMENTALCA. starega 10 dni 
In križanca, starega 20 dni, 9 
041/608-686 6«04a4 

BREJE OVCE. jagnjeta in polovico 
bika. 9 041/516-803 

61028S 

ČB TELICO. v 7. mesecu brejosti. 9 
01/83-24-503 5io34a 

ENOLETNE KOKOŠI, cena: 200 srt. 
večja količina - dostava na dom, 9 
041/532-899 51030» 

JARKICE, v začetku nesnosti. 
očiščene, mlade zajce, sadika cek>let-
nih jagod, ugodno. « 04/255-14-87 

KOZO MLEKARiCO. 3 I mleka. « 
04/25-71-628 5i04»6 

KRAVE SIMENTALKE. visoko breje. 
Bizant. Dobruša 5 a. Vodk̂ e 

SI0384 

KRAVO SIMENTALKO. 9 041/375-
3 5 0 510301 

KRAVO SIMENTALKO, po 1. telftvi, va-
jena tudi ročne molže, pašna. 9 
04/53-16-503 sioaie 

KRAVO SIMENTALKO, po prvem tele-
tu. tribrazdni plug - Posavc In pk>he. 9 
041/608-765 

ORJAŠKE USCE. ter velike -
čme. od 9. do 10. ure. 9 04/589-12-
3 6 510305 

OVNA. za zakol, 9 040/539-023 
510338 

PETELINE • CVERGELNE. in Foget-
nov tračni obračalnik, « 041/855-107 

530203 

TELETA KRIŽANCA, starega 1 teden. 
«041/506-183 

TELICO FRIZUKO. težko 550 kg. .bre-
ja V 8. mesecu.« 04/255-17-81 

510320 

TELICO SIMENTALKO, v 8. mesecu 
brejosti. Borštnikova 7. Cerklje 

610292 

TELIČKO. Staro 3 tedne. Si • ČB. * 
04/57-21-259 ssosea 

TEUČKO KRIŽANKO, med ČB In si-
mentalko. staro 10 dni. « 04/2&-22-
6 2 8 610352 

TEUČKO SIMENTALKO. Staro 14 dni, 
«04/57-21-319 5102M 

TEUČKO SIMENTALKO. staro 4 
mesece. « 04/252-10-24 5102« 

TEUČKO SIMENTALKO, staro teden 
dni, »041/515-867 610314 

TEUČKO SIMENTALKO, staro 8 ted-
nov. za nadaljnjo rejo ali zakol, cena po 
dogovom. « 040/727-475 

5)03«e 

VEČ ČB BIKCEV, V 04/256-16-00 
610414 

ZAJCE MEŠANCE - NEMSKI ORJAK 
USEC, stare 5 mesecev, cena: 3000 
sit. « 04/513^1-27 

610270 

ZELO LEPI TEUČKI SIMENTALKI, 
stari 10 dni in 3 mesece. « 040/804-
3 3 6 610271 

KUPIM 

BIKCA SIMENTALCA. za rejo, teža 
200 - 250 kg. « 04/596-10-89 iioan 

BIKCA SIMENTALCA, starega 14 dni. 
«041/922-879 510353 

BIKCA SIMENTALCA. starega do 14 
dni. «031/245-415 6io3«o 

ODKUPUJEMO, mlado prtano govedo, 
krave, teleta za zakol. « 051/650-
975,041/650-975 soe285 

VEČ SIMENTALCEV. od 200 do 300 
kg. «04/252-16-95 510262 

Z A P O S L I T V E 
NUDIM 

DELO DOBI • NATAKAR/ICA, 
kuhar/ka v koči in penzionu Stari vih. 
Gregor Štele s.p.. Zaprevalj 5. 4223 
Poljane. « 041/682-082 

61030« 

GOSTILNA, v Kranju zaposli dekle ali 
fanta za deto v štrežbi. kuharja (možAa 
le tudi priučitev) ter žensko za pomoč v 
kuhinji. Erzar Matjaž s.p.. Jezerska c. 
41. Kranj, « 04/234-33-60. 
041/229-788 

510045 

GOSTILNA POD DOBRČO. Brezje pri 
Tržiču 2 išče študentko za delo v 
strežbi ob vikendih. « 04/596-20-46 

510393 

IŠČEMO ŠTUDENTA ZA STREŽBO, v 
Škofji Loki. Evina, d.o.o.. Bavdkova 
24. Kranj, «031/340-731 

616344 

V DNEVNEM BARU, Petelinov hram 
potrebujemo pomoč dekleta za delo v 
šanku. Janez Zupan s.p.. Valvasorjeva 
ul. 17. Bled. « 051/305-345 

61014« 

ZAPOSUM KUHARJA/ICO. z izkušn-
jami in kuharsko pomočnico, nedelje 
proste. Gostilna Pri Viktorju, Partizans-
ka c. 17. Kranj. « 040/435-070 

ZAPOSUMO Q0ST1NCAyG0ST1NK0, 
za 12 n>esec0v v dnevnem k>kalu, Bo-
jan Brenkuš s.p., Nova vas 28. 4201 
Zgornja Besnk:a, « 040/70-64-79 

ZAPOSLIMO NATAKARJA. ali 
natakarico Gostilna Pri Viktorju. Parti-
zanska 17, Kranj, « 040/435-070 

ZA OBČASEN RAZVOZ TOVORA, po 
GorenjsM zaposlim voznika C kategori-
je, Avtoprevozništvo Hafner s.p.. Parti-
zanska 33, Kranj l̂oaofi 

ZAPOSUM VOZNIKA B KATEGORI-
JE, in KV mesarja. "Oblak" Janez 
Oblak s.p., Delavska uHca 18, Žiri, « 
041/650975 

510326 

ZAPOSUMO VOZNIKA B KATEGORI-
JE, Mesarija Gregorc. Franc Gregorc 
s.p., Golniška cesta 102. 4000 Kranj. 
«031/357-485 

510400 

DANES POKUČEŠ, - JUTRI DELAŠ! 
Posredništvo Zdene Brovč s.p., Vir-
maše 170, Ško«a Loka, « 040/304-
2 7 0 510106 

ZA TERENSKO PRODAJO, vabimo k 
sod6lo\ranju več zastopnikov na ob-
močju Gorenjske • možna redna za-
poslitev̂  Geox trgovsko podjetje, 
d.o.o.. Cesta Kokrškega odreda 24, 
Križe. 9 070/610-160 

5I0400 

MLAJŠEGA KUUČAVNIČARJA, varH-
ca za delo v kovinarski delavnici, 
Gorenc, Igor Stare s.p., Spodnji Brnik, 
Cerklje. « 04/28-16-100 

610431 

ZAPOSUMO. mlajšega moškega za 
priučitev v stekjarski delavnici. Potreb-
na je natančnost in ročna spretnost. 
Pernuš Martin s.p., Zg. Brnik 32, 
Cerklje. « 04/25-26-580 610186 

NUJNO ZAPOSUMO STROJNIKA, 
težke gradbene mehanizacije zaradi 
povečanja obsega dela, Zomian s.p., 
Dvorje 95, Cerklje. « 031/383-266 
510412 

ORODJARJA, za vzdrževanje orod̂  in 
delo na plastiki redno zaposlimo, 
ponudbe na naslov: Košan, d.o.o., 
Hosta 7, 4220 Ško^a Lo!^ 6>03»4 

PROIZVODNO POHIŠTVENO POD-
JETJE. Šenk Trade, d.o.o., išče 
lesarskega tehnika ali inženina lesarst-
va v tehnok>ški pripravi dela. Pisne pri-
jave sprejemamo na naslov: Šenk 
Trade, d.o.o., Brttof 23, Kranj 510337 

VOZNIK. C ali E kategorije, s prakso v 
mednarodnem trarvsportu - Z Evropa, 
Vrba d.o.o.. Struževo 4. Kranj, « 
041/614-722 507378 

ZAPOSUM FRIZERKO, z izkušnjami, 
za polovični delovni čas, Cilka Satler 
s.p., Oldhamska cesta 14. Kranj. « 
041/386-909 510257 

ZAPOSLIM SUKOPLESKARJA, Mat-
jaž Dolenc s.p., Hafnerjeva pot 47. 
Kranj. « 040/760^5 5i0424 

ZAPOSLIMO MESARJA, in mesarja 
prodajalca z delovnimi izkušnjami. 
Mesarstvo Anton Čadež s.p.. Visoko 7 
G. Visoko. « 041 /353-299 S10310 

ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA, za 
odrasle. Vilma Sifrar Eniko dr. stom.. 
Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka 
razpisuje štiperKJijo za 4. letnik gimnaz-
ije. Rok prijave: 4.11.2005 510330 

VABIMO DELOVNE MLAJŠE UP-
OKOJENE OSEBE, za telefonsko zbi-
ranje naročil iz našega knjižnega pro-
grama. Modita, d.o.o., Šuceva 25. 
4000 Kranj, « 031 /206-240 f 

ZAPOSLIMO ČISTILKO, "Oblak" 
Oblak Janez s.p.. Delavska 18. Žiri, « 
041/650-975 510347 

S T O R I T V E 

NUDIM 

IŠČEM 

NEGA STAREJŠIH IN BOLNIH, ter 
vsa gospodinjska dela. « 040/756-
4 0 9 510370 

NUDIM VARSTVO STAREJŠIM, oz. 
bolnim, na vašem domu, « 041/589-
8 2 1 6TC313 

ONE MAN BAMD, išče delo. igranje, 
na obletnicah, zabavah, silvestrovanju, 
«031/595-163 500824 

ZA MANJŠA ELEKTROINSTA-
LACIJSKA, In ostala elektro vzdrževal-
na dela, « 041 /515-990 &i02«8 

P O S L O V N I S T I K I 

Ugodni avtomobilski in goto-
vinsici krediti do 7 let, za vse 
zaposlene in upokojence tudi 
09. do 50 % obremenitve, 
star kredit ni ovira. Če niste 
kreditno sposobni, nudimo 
kredite na osnovi vašega 
vozila, ter leasinge za vozila 
stara do 10 let Pridemo tudi 
na dom. 

Telefonske itevilke: 
02/252-48-26,041/750-560. 

04^331-99». fex:o2/252.4S-23 
Kuinv« ft«bm *.pH Mtmiki ul n . Minhc 

BEUENJE, stanovanj, hitro In kvalitet-
no. Nahtigal Roman s.p., Šoriijeva 19. 
Kranj. « 031/508-168 

DELAMO OD TEMEUEV DO STRE-
HE, notranji ometi, adaptacije, ometi 
fasad, predelne stene, urejanje in 
tlakov^je ter Škarpe. &ytyqi Bene in 
ostali d.n.o., Struževo 3a. Kranj, « 
041/561-838 

609690 

IZVAJAMO, sanacije dimnikov, vrtanje, 
zklava, montaža noš̂ h, popravila starih, 
nudimo dimne obloge, dimne kape. 
Novak & Co, d.n.o.. Ljubljanska 89, 
Domžale. « 031/422-800 

S08S2d 

POLAGAMO VSE VRSTE KAMNA -
PORFIDO, granitne kocke In podobno. 
Damjart Vajdec s.p., Ul. prvoborcev 6, 
Jesenice.« 041/584-227 

S102S8 

SENČILA ASTERIKS, Rozman Peter 
s.p., Senlčno 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709: markize, tende, 
rolete, žaluzije, lamelne zavese, plise 
zavese, roloji, komamlki. 

603203 

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila do 30 % prihranka pri ogrevan-
ju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. BE & MA, 
d.o.o., Ekslerjeva 6, Kamnik, « 
01/83-15-057, 041/694-229 

Mesie 

VSA GRADBENA DELA. notranji 
ometi, fasade, adaptacije, novograd-
nje, hitro in poceni. Bytyqi oče in sin, 
d. n. o.. Cegelnica 48 B, Naklo. « 
051/354-039, 041/593-492 

ZIDARSTVO. - KROVSTVO - FASAD-
ERSTVO - PVC OKNA - ADAPTACIJE 
KOPALNIC. MOhaAŽAVID, d.o.o.. C. 
tak^S, Domžale, « 031/811-263 

ŽALUZklE, lamelne in panelne zavese, 
roloje In screen senčila izdelamo in 
montiramo. Rono senčila, d.o.o., 
Mavsarjeva c. 46, Notranje Gorice. « 
01/365-12-47, 041/334-247 

609260 

IŠČEM 

IŠČEM IZVAJALCA, za zasteklitev 
balkona. « 04/23-24-066 

610346 

OSEBO - MEHANIKA, za popravilo 
motorja za čoln. Tomos 4, « 041/37-
88-03 610287 

I Z O B R A Ž E V A N J E 

MATEMATIKA, FIZIKA, pomoč nudi 
profesor, ENAČBA-IZOBRAŽEVANJE, 
Pesnik s.p.. Milje 67, « 04/253-11-
45, 041/564-991 

Z A S E B N I S T I K I 

ŽENITNA POSREDOVALNICA ZAU-
PANJE, posreduje za poštene zveze, 
za vse starosti po vsej SLO. Mnogo se 
jih je že spoznalo, naj se Vas še več!, 
« 031/505-495 

soee«? 

IŠČEM 

42-LETNI KMEČKI FANT. želi spoz-
rvati deWe ali mamico, ki tx> naslednica 
na kmetiji, š^a: KMEČKI SIN 

61076« 

POMLADNI VETER, 52-letna prijazna 
Gorenjka želi spoznati sebi primernega 
samskega moškega za resno rvezo, 
090 54-25 ali 090 14-22-05. Gospod-
je vabljeni, pričakujemo vas. tudi 
ponočil STIK, Janez Bučar s.p,, Kos-
eskega 28, Ljubljana 

510400 

POMLADNI VETER, vabimo dekleta in 
gospe, ki si želijo spoznati novega 
moškega za resno zvezo ali občasno, 
da pokličete 031/612-541 od 15 ure 
dalje ali pišite SMS. Poskusite, imamo 
uspehi STIK, Janez Bučar s.p., Kos-
eskega 28, Uubljana 

61040/ 

ŽELIM SPOZNATI UPOKOJENKO. 
Sšl, voznico, srednje postave, močno 
poraščeno, pošteno. • 041/602^395 

610269 

R A Z N O 

PETER JESENOVEC CJAVUAM, DA 
NISEM PLAČNIK DOLGOV ŽENE 
IVANKE JESENOVEC 

PRODAM 

DVE PLINSKI JEKLENKI. 10 litrov, 
cena po dogovoru, « 031/628-136 

610361 

TEHTNICE S KROŽNO SKALO, 50 
kg. 100 kg. 200 kg, 500 kg in 2000 kg 
ter elektronsko tehtnico 6 kg, « 
04/25-55-310, 041/63-99-94 

PODARIM 

MLADI!, Imaš veselje do finome-
hanike? Dobiš orodje in material za 
popravila strojev in ostalega, « 
041/602-395 610413 

GG 
W W W . C O R E N J S K I C L A S . S I 

V SPOMIN 

Dobra dva meseca je minilo, odkar m s je 1 4 avgusta 2005 v 68. letu 
starosti zapustila naša drag? mama. babica, taš6. teta, sestra in svakinja 

Z O R K A Č E R N I V E C 
roj. Burja, s Primskovega pri Kranju 

Ob tej {Hiložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosGd{»n, 
prijateljem in 23iancem za izrečeno sožalje in sočutje, podarjeno cvetje 
in sve&, ter spremstvu na njeni zadnji poti Hvala tudi ijpnilaj, pogneb-
niku NavČek, pevcem, trobentaču in pogrebnemu zavodu za lep obred. 
Zahvaljujemo se tudi zdravniku dr. Andoljšku za zdravljenje in medi-
cinskem osebju Kliničnega centra za nego v času bolezni. 

Naj nam ostane v lepem spominu. 

Hči Judita in sin Zoran z družinama 
Kranj, oktober 2 0 0 5 

Tam, kjer si Ti, ?u nc sonca ne luči. 
k Tvoj nasmeh nam v srcu še živi, 
in nihče ne ve, kako zelo boli, 
ko več Te med nami ni. 

V SPOMIN 

V nedeljo, 30. oktobra, mineva prazno žalostno leto, odkar 
Te ni med nami ljubljeni 

VALENTIN G R I L C 
Zelo Te pogrešamo, a moč nam daje tolažba in upanje, 
da Ti je tam lepo. 

VSI TVOJI 
Kranj. 30. oktobra 2005 

Zletelo lastovic nahroj 
in vzelo tebe je s seboj, 
ostala je praznina 
in v srcih skrita bolečina. 

V SPOMIN 

Danes, 28. oktobra, mineva leto dni, odkar te ni med nami 

ŠTEFKA KRIŽAJ 

Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu. 

Vsi njeni 

Niti z bogom nisi rekel, 
niti roke nam podal, 
smrt tc vzela je preranp, 
v naših srcih boš ostal. 

V SPOMIN 

Danes, 28. oktobra, bo minilo leto dni, odkar nas je zapustil naš 
dragi 

JANEZ S U Š N I K 
i 

Vsem, ki se ga spominjate, se ustavljate ob njegovem grobu, 
mu prižigate sveČe, k p a hvala. 

Vsi tvoji 
Trata 33, Sp. Besnica 

http://WWW.CORENJSKICLAS.SI


MALI OGLASI, ZAHVALE info@g-glas.si 27 

Od nas se je 17. oktobra 2005, v začetku svojega 97. leta v miru 
poslovila naša plemenita mama. babica in prababica Miki, 
gospa 

V A N D A M I K I Č 

Od nje smo se poslovili v družinskem krogu. 21. oktobra 2005, 
na ljubljanskih 2alah. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ji v 
življenju storili karkoli dobrega. 

Žalujoči Vesna, Vanda, Zvone z družinami in ostalo sorodstvo 

OSMRTNICA 

Vsem, ki ste jo poznali, sporočamo, da je v 81. letu umrla moja ljubljena sestra 

OLGA STROJ 
rojena Brodar 

Zadnje slovo od drage pokojnice bo v sredo, dne 2. novembra 2005, ob 14. uri 
v Avstriji, Spittalu/Drau. 

Globoko žalujoča sestra Slavica Eržen z družino 
Kranj. 28. oktobra 2005 

Vsi bomo enkrat 
zaspali, v miru 
počivali vsi. Delo 
za vselg končali, 
v hišo (Zetovo šli. 

(A. M. Slomšek) 

ZAHVALA 

v 77. letu nas je zapustil dragi mož, oČe in stari oče 

M I H A ŠTREMFELJ 
upokojeni pečar 

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem, prijatelju Frantarju za obiske in dobre 
besede. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam izrekli sožalje. po-
darili sveče in cvetje, se poslovili od njega in ga v velikem Šte\^u 
pospremili na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo dr. 
Esteri Finci - Leskovar in dr. Jelki Kadunc Repič. Zahvala 
g. župniku Ciri lu IsteniČu za lepo opravljen pogrebni obred, 
Fran^Škanovi družini, pevcem, nosačem, praporščakoma, 
Društvu upokojencev. Aerodromu Ljubljana, d,d., pogrebni 
službi Navček. Iskrena hvala vsem in neimenovanim. 

v 

Žena Zalka, sinova Miran in Brane z družinama in 
sestra Cilka s sinovoma 
Šenčur, Volčji Potok, Škofja Loka, 19. oktobra 2005 

ZAHVALA 

V 75. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, oče, stari 
oče, last, bial, slric in bratranec 

A N D R E J BLAŽ 
p. d. Kralov ata iz Grada 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje, 
darovali sveče, rože in darovali za maše ter ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Posebna zahvala gre dobrim sosedom in 
sorodnikom, ki ste nam v teh dneh nesebično pomagali in stali 
vsak trenutek ob stani. Zahvala gre gospodu župniku za lepo 
opravljen pogrebni obred, pevcem za lepo petje, reševalni službi 
iz Kranja, pogrebniku gospodu Jeriču in zvonarjem. Hvala tudi 
nekdanjim sodelavcem obrata Jelovica, sodelavkam Gorenjskih 
oblačil, njegovim prijateljem, znancem, sovaŠČanom Grada in 
vaščanom Brnika. Vsem iznenovanini in neimenovanim še 
enkrat iskrena hvala. 

Vsi nj^ovi: žena Cilka, hčerki Helena i n Marija z družinama in 
ostalo sorodstvo 
Grad, Zg. Brnik, 20. oktobra 2005 

Z A H V A L A 

Ob slovesu dragega moža, očeta, dedija, strica 

RUDIJA GABERCA 
se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, ki so nam stali ob strani v težkih 
trenutidh. Zahvaljujemo se vsem za izrečena ustna in pisna sožalja, za darovano cvetje 

in sve^e ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala tudi ge. Vidi in Branku za 
poslovilne besede in g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred. 

Zahvala tudi pogrebni službi Akris. 

Žalujoči: žena, hči in sin z družinama 
Begunje, 26. oktobra 2005 

Vsflfc Človek je 
zu sebe svet, 
čudežen, svetal 
in lep kot zvezda 
na nebu,,. 

ZAHVALA 

Po hudi bolezni nas je v 72. letu zapustil naš dragi mož in oče 

JAKOB U Š E N I Č N I K 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, so-
vaščanom, nekdanjim sosedom iz Kladja, sodelavcem, prijate-
Ijem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče 
ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala vsem zdravnikom in 
drugemu zdravstvenemu osebju, ki ste mu v bolezni lajšali tr-
pljenje. Posebna zahvala gasilcem, pogrebni službi in g. žup-
niku za lepo opravljen obred. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala. 

Žalujoči: žena Ffancka, sin Marko, sin Simona, brata Franc, 
Vinko in sestra Marica z družinami 
Šutna, 21. oktobra 2005 

Na koncu mlade Andrejeve poti 
ostajajo njegove tople drobcena sledi, 
vtisnjene v srca njegovih ljudi. 

ZAHVALA 

Naj v prezgodnjem grobu zasutim s cvetjem in v večni svetlobi 
neštetih plamenčkov najde v božjem naročju svoj mir 

NAŠ A N D R E J 
Hvala vsem, s komer je preživel toliko lepih trenutkov in svojo 
kratko, a srečno mladost. Topla hvala vsem, ki nam v teh težkih 
trenutkih stojite ob strani in vsem, ki ste ga z ljubeznijo 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

mami, ati, Mateja 

Povsod te iščejo oči, zaman te iščejo V SPOMIN 
dlani, nihče ne we, kako boli, 
ker tebe, mama, več med nami ni. 
Ostali so spomini, bolečina, ostala 

je praznina in pogled upet v nebo, 
ker upamo, da tam ti je lepo. 

30. oktobra mineva leto dni, odkar nas je zapustila draga 

MARIJA KALAN 
življenje gre svojo pot, a po licu Še vedno steče solza in v srcu se skriva tiha bolečina. 

Hvala vsem. ki se je spominjate v molitvi, postojite ob njenem grobu in v srcu 
ohranjate lepo misel nanjo. 

VSI NJENI 

Ni več trpljenja 
ne bolečine; 
življenje je trudno 
končalo svoj boj. 

ZAHVALA 

V 91. letu nas je za vedno zapustila naša draga mama 

IVANA PIRNAT 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, znancem, za 
izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje ter spremstvo na 
njeni zadnji poti. Zahvala gospodu župniku Francu Godcu, 
pevcem, trobentaču, pogrebni službi Komunala Kranj, pa-
tronažni sestri Miri in cvetličarni Bambus. 

Žalujoči: hčerka Ida s Tinetom, snaha Ema, vsi vnuki, pravnuki 
in prapravnuki 
Kranj, 25. oktobra 2005 

mailto:info@g-glas.si
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A N K E T A 

Premožni premalo 
obdavčeni 

C V E T O Z A P L O T N I K 

Državni zbor bo v kratkem 
obravnaval spremembe pet-
ih davčnih zakonov, vlada 
pa je pred kratkim predsta-
vila tudi predlog celovite 
davčne reforme. Bo za ljudi 
bolje ali slabše? Kaj menijo 
o enotni davčni stopnji? 

)ure Sajovic z Visokega: 

"Davčna reforma nam ver-
jetno ne bo prinesla kaj do-
brega. Ne zdi se mi prav, da 
bi bil davek na dodano vred-
nost enak za osnovne živ-
ljenjske potrebščine kot za 
luksuzno blago." 

Silvo Majnik iz Kranja: 

"Ne strinjam se z enotno 
stopnjo davka na dodano 
vrednost, saj bi s tem pred-
vsem prizadeli ljudi z naj-
nižjimi dohodki. Obresti?! 
Prav je, da so obdavčene 
nad določenim zneskom." 

Brane Bušelič iz Žej 
pri Domžalah: 

"Bolj bi morali obdavčiti 
premožne. Kako bomo dvig-
nili rodnost, če bo za otro-
ško hrano enak DDV kot za 
luksuz? Obdavčitev obresti 
bo še zmanjšala varčevanje." 

Peter Kern iz Cerkelj: 

"Spremljam razpravo o re-
formah, tudi o davčni. Delo 
je pri nas v primerjavi z 
državami Evropske unije še 
vedno preveč obdavčeno, 
kapital in nepremičnine pa 
premalo." 

Marija Bižal iz Kranja: 

"Z enotno davčno stopnjo 
bi bil obračun enostavnejši, 
vendar bi s tem prizadeli 
predvsem ljudi z nizkimi 
prejemki. Prav je,'da je do-
hodninska lestvica v razpo-
nu od 17 do 50 odstotkov." 

Na balinišču bi radi strelio 
s pokritjem bal inišča bi omogočil i balinarska tekmovanja in druge prireditve v vsakem vremenu. 

MATEF A RaNT 

Žiri - Člani balinarskega dru-
štva Žiri si že dlje časa priza-
devajo, da bi balinišče pokrili 
s streho. "Tako bi lahko tek-
movanja oziroma rekreacijo 
imeli tudi v dežju. Prepričan 
sem, da je njihova zahteva 
upravičena, saj je balinišče 
najbolj izkoriščen rekreativni 
prostor v 2ireh," je o smisel-
nosti gradnje strehe posku-
šal svetnike na zadnji seji 
prepričati Peter Dolenc. 
Kljub temu da pokritju bali-
nišča načeloma niso naspro-
tovali, pa ni šlo brez pomisle-
kov, kaj bodo na to rekli so-
sedje, s katerimi so balinarji 
že zdaj v nenehnih sporih. 
Zaradi njihovih pritožb nad 
pretiranim hrupom mora 
občina vsake tri leta poskrbe-
ti celo za meritve hrupa. 
Končno odločitev so zato pre-
stavili na prihodnjo sejo. 

"Društvo je pripravljeno 
samo nositi vse stroške grad-
nje, otčina naj kot lastnica 
objekta le pridobi gradbeno 
dovoljenje," je svetnikom po-
jasnil Peter Dolenc. O upra-

vičenosti postavitve strehe na 
balinišču so se z njim strinja-
li tudi nekateri drugi svetni-
ki. "Gradnjo je treba podpre-
ti. Prostor bi potem lahko iz-
koristili tudi za druge prire-
ditve, ob katerih vedno trepe-
tamo, ali bo lepo vreme. Šo-
tori so pa predragi!" je po-
udaril Adolf Križnar. 

Ce je že balinanje moteče 
za sosede, kako bi potem 

sprejeli šele veselice, so se ob 
tem spraševali drugi. "Cir-
kus bo v vsakem primeru," je 
sklenil župan Bojan Star-
man. Prepričan je, da bodo 
sosedi naredili vse, da bi 
gradnjo preprečili, zato bo 
pred začetkom del nujno do-
biti vsa potrebna dovoljenja. 
Viktor Žakelj je tudi predla-
gal, naj bo streha estetska. 
"Da ne bo iz tega nastal kak-

šen kozolec!" Razen tega naj 
bi jo bilo mogoče brez posle-
dic za okolico odstraniti, če 
bi ekonomski interes na tem 
prostoru zamrl. Župan dol-
goročno rešitev za balinišče 
vidi v njegovi preselitvi v Mr-
šak, čemur pa balinarji niso 
najbolj naklonjeni. Prepriča-
ni so namreč, da bo ta dejav-
nost živek le, dokler bo med 
ljudmi. 

RA^^^MEV 
»o.«. «7 .2 , » « J , I 0 3 . 7 MHZ 

UKV. »TTOEO. UPS 

Radio Cerkno, d. o. o. 
Platiševa ulica 39, 

5282 Cerkno 
Tel.: 05/37 34 770 
Fax: 05/37 34 771 

E-pošta: 
lnfo@radio-odmev.net 

Rcic l io T f i g l a r ^ 
K » — a r Pni 9I0/ 6of»«J/k»® ^rfl slo/rt 6ofe«Jyke® 

RaKo tnglav Jesenic«, d.0.0. Ttg Toneu čutarfi 4,4270 Jesenice 

STEREO, RDS na frekvencah: 96,0 GORENJSKA 
89.8-Jesenice, 101,5-Kranjske Gora. 101.1-Bohinj 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah in dolinah 
bo zjutraj megla. V soboto in nedeljo bo predvsem po kotlinah 
nizka oblačnost, ki bo lahko vztrajala večji del dneva. Višje 
bo jasno. Dnevne temperature bodo nekoliko nižje. 

Agencija RS u okolje. Urad za Meteo<Iogijo 

P E T E K i S O B O T A i N E D E L J A 

4/18°C 7/15°C 5/14°C 
. o Reka 

NA KONCU 

Čest itamo mladoporočencem 
Kranj, 22. oktobra - Roman Jagodic in Petra Šunkar, Olševek 8 
Preddvor, 22. oktobra - Robert Bajuk in Suzana Cestnik, 
Domžale, Ljubljanska c. 93; Matjaž Wagner in Nataša 
Škrlec, Ljubljana, Malnarjeva ul. 2 
Gorenjski glas vsem mladoporočencem prisrčno čestita in 
jim s čestitko, prejeto na Matičnem uradu, podarja polletno 
naročnino časopisa. 

KRANJ 

Kongres Krščanske adventistične cerkve 

Društvo prijateljev Svetega pisma bo organiziralo v Kranju 
od danes do nedelje mladinski kongres Krščanske adventis-
tične cerkve, ki se ga bo po napovedih pastorja Adventis-
tične cerkve Janeza Borseta z Jesenic udeležilo oicrog 100 
mladih iz raznih krajev Slovenije. Kongres se bo, tudi v 
počastitev dneva reformacije, začel danes zvečer z 
bogoslužjem in nadaljeval jutri, ko bodo med 9. in 13. uro 
postavljene stojnice na Slovenskem trgu, organizirane 
pa bodo tudi razne delavnice. V bližnjem hotelu Creina pa 
bo Društvo prijateljev Svetega pisma organiziralo sedem 
predavanj o osupljivih najdbah v starodavnih deželah. 
Predaval bo mag. Drago Obradovid, arheolog in predavatelj 
na Adventistični teološki fakulteti Maruševac. J. K. 

KRAN) 

Proslava za dan reformacije 

Evangelijska cerkev iz Kranja bo organizirala v počastitev 
31. oktobra, dneva reformacije, proslavo, ki bo v nedeljo, 
30. oktobra, ob 18. uri v dvorani Glasbene šole v Kranju, 
Trubarjev trg 3 (Pungert). Na prireditvi bo profesorica 
glasbe Tena Korkut predstavila glasbo reformacije. Vstop 
bo prost. J. K. 

arih 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

KNJIGO Iz Glasove čitalnice 
ANTON SOKLIČ iz Črešnjevcev pri Gornji Radgoni 
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GLASBA 
BFM še pet let do dvajsetletnice 

Big Foot Mama se bo ob ij-ietnici delovanja svojim obo-
ževalcem predstavila na Temma-x Muzikfestu v Ljublja-
ni. To bo eden največjih glasbenih spektaklov letos, pri-
pravljen v slogu velikih, na katerem bodo sodelovale šte-
vilne znane slovenske glasbene skupine in izvajalci: 
Siddharta, Elvis jackson, Katalena, Šulcar, Lojze Slak, 
Slon in Sadež, Srečna mladina, CuSti in Polona, Dan D, 
Leaf-^t, Sausages, Dej š'en Ihro, naio ssaion. Nastopa-
joči bodo interpretirali uspešnice skupine Big Foot 
Mama in dodali še svojo, priča pa boste tudi nenavad-
nim glasbenim kombinacijam in mešanju žanrov. A. B. 

FKK • gole kitare 
Kitarski dan D je napočil. Danes do večera imate nekaj 
prostih uric za pripravo na "učno uro" kitarskih moj-
strov, ki se bodo predstavili na letošnjem Festivalu 
kreativnih kitaristov. Tekmovali bodo Mijo Popovič, 
legendarni član nekdanje Pomaranče, Uroš Planine iz 
Leviatana, Marko Matjašič - jimi, ki bo s skupino Jimi & 
Easy Walkers že ob 2i. uri prrpravil uvodrii teren za tek-
mo, Jurie Koncilija iz benda Maje Misson in Pike Božič, 
Matej Magajne iz Feedbackov in Bojan jurjec, nekdanji 
član skupine Heat. Vrhunec večera bo slej ko prej od 
enega največjih naših ročk kitaristov Bora Zuljana, za 
dobro očesno počutje pa bodo poskrbele bejbe v plesni 
usnjeni reviji, ob body paintingu pa se bo prilegel tudi 
klepet z bajkerji iz MC Freising Reiders. Se vidimo. I. K. 

GOD SCARD IZDALI PRVENEC 
Veterani slovenske metal scene, kranjska skupina God Scard, je po več kot desetih letih delovanja 
izdala prvenec. Fantje napovedujejo popolno ofenzivo slovenskih klubov. 

Ana Hartman Eden izmed vodil-
nih bendov sloven-
ske underground 
scene God scard je 
nastal že leta 1994. 

Ves čas delovanja so se člani 
skupine menjali, danes pa jo 
sestavljajo Nicky (glas, kita-
ra), ki je skupini zvest od vse-
ga začetka, Cnki (kitara), 
Gaps (bobni) in Andriya 
(bas). V svoji glasbi združuje-
jo veliko različnih glasbenih 
prvin, saj so nanje vplivale 
različne metal, hardcore, 
ročk, alternative in tudi punk 
skupine. Z novo zasedbo je 
njihova glasba postala pre-
prostejša, udarnejša in bolj 
modema. Od vsega začetka 

Za vas in vašo družino 
Bosansko sprostitev v WeUnessu Živa v hotelu Golf na Bledu zaokrožujejo 
termalni baseni, svet savn ter center lepote telesa in dulia. Bazeni z ogrevano 
termalno vodo (3I°C) so v dveh ravneh, ki sta povezani s toboganom, f 
V svetu savn boste izbirali med različnimi finskimi in turSkimi savnami j 
ter pestrimi moinostmi za ohlajanje telesa. Skratka v Wellnessu Živa boste | 
sprostili sebe in svet okoli vas. DobrodoHli! ; 

Wellness Živa. Hotel Golf. Cankarjeva 4,4260 Bled. tel.: 04/574 42 28: '' 
Obiščite tudi: www.gp-hoteU-bled.com 

10% družinski 
popust 
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00.00 - MKC PRI ftOECI OSmifit. AHEII PARIft 

pa skupina God Scard ostaja 
zvesta svojim koreninam, to 
je trdemu metalu. 

V njihovih besedilih se 
odraža problematika člove-
ške psihe, propad človeka, 
meja med dobrim in zlim. 
Prvenec, ki ga je izdala za-
ložba Chill Pili škofjeloške-
ga zavoda O, so naslovUi s -
pomenljivim naslovom And 
we could have it ali. Sredi-
no premiemo predstavitev 
prvenca, ki so jo pripravili v 
MKC-ju pri Rdeči ostrigi, so 
popestrili s kratkim doku-
mentarcem o filmu. Člani 
skupine pravijo, da je prve-
nec, na katerem je enajst av-
torskih pesmi iz zadnjega 
obdobja skupine, produkt 
njihovega značilnega pristo-

r 

% % 
% - i 

pa k ustvarjanju močne izpo-
vedne glasbe z na trenutke 
provokativnimi besedili.^ 

Fantje so po tolikih letih 
ustvarjanja upravičeno po-
nosni na prvenec, na zavodu 

O pa pravijo, da s to izdajo 
želijo prispevati k razvoju 
slovenske alternativne scene 
in mladim glasbenikom po-
kazati, da se trdo delo na 
koncu le obrestuje. 

GREMO NAPREJ 
Na jesenicah so v začetku tedna streljali. 

za obisk termalnega kopališča \ 
ali savne 

Kupen velja jff enkmien ohisi 
v termalnega kopaliSča ali savne zfl eno ali / 
'••.. vtč oseb do 31. decembra 2005. ^ 

Nina Valant Brez panike. Stre-
ljali so na člane 
skup ine Kocka, 
ker so snemali 
najnovejši video-

spot za nov singel Gremo 
naprej, ki ga boste kmalu 
našli na njihovem drugem 
CD-ju. Člani najbolj vroče 
hip hop skupine ta hip osta-
jajo zvesti svoji prvi ljubez-
ni - režiserju Mitji Okomu. 
Mladi Kranjčan je tako za 
njih ustvarjal že četrti video-

spot. Kockaši so že navaje-
ni, da so Mitjeva snemanja 
zelo naporna in se vedno 
zavlečejo. Tako so iz prvot-
nih dveh dni snemanje raz-
tegnili na tri. Najbolj napo-
ren je bil zagotovo ponede-
ljek, ko so snemali od šeste 
zjutraj in vse do polnoči. V 
teh urah so zamenjali 
ogromno lokacij, vse od že-
lezniških tirov, opuščene 
železarne, pa do spomin-
skega parka, v katerem je 
Okom preurejal okolico, saj 
se mu je zdelo, da eno od 

dreves nikakor ne raste pra-
vilna Z naslednjimi bese-
dami je snemanje opisal 
Chorchyp: "Snemanje je 
bilo zelo zanimivo, ker smo 
okusili kako se počutijo 'ho-
livudski' zvezdniki, ko na 
njih streljajo. Vsi smo bili 
malo živčni in zelo malo je 
manjkalo, da mi ne bi 
Okorna ustrelili. Na koncu 
se je vse dobro končalo." 

Ali vsem članom skupine 
uspe preživeti, ali ne, pa si 
boste lahko kmalu ogledali 
na televizijskih ekranih. 

Ugodnosti 
^ ^ la bratu in naroHnike časopisa 

Gorenjski glos 

Prodaja vstopnic, knjig in daril 
v naSem oddelku za ttaroinine in male oglase, 
na ZoiMvi 11> Kranju, lahko poleg unganja 
naroinine, malih 4>glasov, nakupa časopisa in 
priloge Na potep kupujete tudi različne vstopnice, 
knjige, dvd filme in darila. Oddelek je odprt vsak 
delavnik odj.do i j . ure. Teiefm-. o^jioi 42 

ALEKSANDER MEŽEK 

" Ž e r o n š k a k o r e t a " 

Sodobna interpretacija ljudskega in kuhurnega 
izročria vasi pod Stohm. Aleksander Meiek 

CENACD - IA : 
3.000 SIL 

Z A N A R O Č N I K E : 
2 . 8 0 0 S I T 

S V I L A N I T O V A B R I S A Č A 

Gorenjski glas 
kopalM brisata SS x 140 cm,i kvcIiteUj, 100 % hombtif 

C E N A ; 2 . 9 0 0 SIT, ZA N A R O Č N I K E ; 2 .500 SIT 
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Naročniki Corenjskega glasa 
potujcio s turistično agcncijo Linda 

\ o % cer>«fe • pri lastnih aranžmajih agencij« Unda in 
can^i« • pri drugih ara n^majih 

mforn%acf̂ : Turistična »grncija Linda 
Suncu ̂ .iKdr̂  v. Krdnj 
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ELEVIZIJA 

PRVE NE POZABIŠ NIKOLI 
Aleševa šolska ljubezen do radia je mini la. Namesto deklet pa zdaj na prvo mesto postavlja televizijo. 

Suzana P, Kovačič 

Kranjčan Aleš Zrim-
šek je televizijske 
izkušnje nabiral v 
različnih medijskih 
hišah, med drugim 

se je kalil na nacionalni tele-
viziji. Pravi, da stara ljubezen 
ne zarjavi, zato se je vrnil na 
GTV Gorenjsko televizijo. 

Kaj je bil razlog, da ste kar 
pogosto menjali delovno 
okolje? 

"Leta 1998 sem začel nabi-
rati dragocene novinarske iz-
kušnje na tedanji TV3. Na 
Gorenjski televiziji so mi že 
leto kasneje ponudili nov iz-
ziv, vodenje informativnega 
programa, kar sem opravljal 
do spomladi 2002, ko me je 
zvabil radio, moja ljubezen iz 
šolskih dni. Na Radiu Kranj 
sem vse do letos pripravljal 
krajše prispevke in aktualne 

reportaže. Na nacionalki bi 
verjetno ostal do danes, če 
me ne bi leta 2003 premami-
la ponudba novih lastnikov, 
da bi urejal program Deželne 
televizije. Povsod je bilo lepo, 
a doma je najlepše, zato sem 
s e v m i J n a G T V . " 

Vodili ste tako zabavne kot 
informativne oddaje. Zdi se 

mi, da vam bolj ležijo infor-
mativne vsebine. 

"Res je, informativne od-
daje so mi najbolj pri srcu. 
Morda se spomnite skupnih 
vodenj oddaje GTV MIX v 
paru z Matejo Slatnar, ki so 
požela kar nekaj pozitivnih 
kritik. Vendar sem kmalu 
ugotovil, da mi je "sedenje" 
za info pultom v studiu veli-

ko ljubše, pa tudi resnejše 
gospodarske in kulturne 
teme v pogovorih z gosti so 
mi bistveno bližje." 

Za lokalne tv voditelje in 
novinarje je značilno "ne-
zvezdništvo". Tudi o vas ne 
vemo kaj dosti. Torej?! 

"Zvezdništvo? Kaj je že to? 
(smeh) Nikoli ne bom poza-
bil, kako sem ves konec ted-
na izrezoval različne časopis-
ne članke, tudi iz Gorenjske-
ga glasa, ter jih lepil na stene 
in tla v studiu GTV, da sem 
si izdelal sceno za ponedelj-
kovo pogovorno oddajo. Si-
cer sem Kranjčan, rad se 
družim s kolegi in prijatelji. 
Mislim, da je življenje včasih 
kar preveč resno, zato si v 
gledališču ali kinu velikokrat 
ogledam tudi kakšno kome-
dijo. Ob poznih večerih, ko 
mi ostane nekaj več časa, z 
užitkom prebiram knjige ali 
poslušam glasbo." 

INŠPEKTOR KIRN AVTOR: JELKO PETERNELJ 

Alenka in Domen pristajala 

Ana in Taiji sta tokrat v svojo Avanturo povabila dva sim-
patična in zgovorna Slovenca: Ljubljančanko in atletinjo 
Alenko BIkar ter Štajerca Domna Kumra. Glede na Dom-
nevo zaposlenost po zmagi na M M S, so komaj našli dva 
dni časa za snemanje v Bovcu. Tam pa so namreč s po-
močjo turistične agencije Avantura poleteli z jadralnimi 
padali. Tokrat so tekmovali v pristankih. Morali so osta-
ti na nogah in pristati čim bližje označeni piki. Kot prvo 
pa so imeli veliko opraviti z zbiranjem poguma za spust 
s hriba. 

Kdo je bil boljši, kdo je v zraku najbolj vpil in kdo bo mo-
ral izpolniti stavo, boste izvedeli v novi Avanturi z Ano in 
Taijienn v petek zvečer ob 21. uri na TV PIKI. A. B. 

Noč čarovnic na Šmarjetni gori 

Na Šmarjetni gori pripravijo prireditev Noč čarovnic že 
nekaj let. Letos pa bo tudi GTV Gorenjska televizija 
popestrila program, namenjen vsem ljubiteljem 
čarovništva, smeha in dobre glasbe. Skozi večer vam 
bodo predstavili pripravo buč in bučnih jedi s sestrama 
Reš iz vrtnarije Reš, za čarovnije bo poskrbel čarovnik 
Toni, pogovarjali se bodo s čisto pravim šamanom, 
predstavnika Vrbovega loga iz Brežic bosta nekaj 
povedala o čarobnih rastlinah in pripomočkih naših 
babic, za humor bo poskrbel Klemen Košir, za dobro 
glasbo Dani Gregorc in skupina Modrina, za dobro hra-
no pa hotel Bellevue. Izbrali bodo tudi "Naj čarovnico". 
Skozi zadnji oktobrski večer vas bosta popeljala Mateja 
Slatnar in Rado Mulej. A. B. 

Društvo ROVTARJI vabi 
V PETEK, 28. oktobra 2005, ob 19. uri 
v Osnovno šolo Ivana Tavčarja v GORENJO VAS 

NA ZABAVNO PRIREDITEV 
VESELO PO DOMAČE 

Zabavali vas bodo: 

Ansambli: BOHPOMAGEJ. PRJATU in SUHA ŠPAGA 
Pevci: STANE VIDMAR in kvartet KREHOVCI 

Harmonikafji: Ana Potočnik, Lenart Oblak in LUMPKI 
(Ana, Maja, Nejka in Matej) 

Predprodaja vstopnic po 1S00 SIT 
v trgovinah: KGZ Gorenja vas in KGZ Poljane, 

v gostilni Blegoš Javorje in 1 uro pred predstavo 
v OŠ Ivan Tavčar 

Vabljeni! 

Nezgodno 
^ zavarovanje 
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Komplet ot>ch Kuharskih 
bukev 3.400 sit 

Kuharske bukv« slovenskih 
gospodinj 2.700 »t 

Kuharske bukve 
- vlaganje, shranjevanje 

In zamrzovanje 
Jlvll 1.900 rrh 
Za naročnike 

Gorenjskega glasa 
«»mo 950 tolarjev 
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POP KULTURA 
KAJ DOGAJA 

28.10. • Dee Jay Time Hallovveen 2005 v živo - Fun Fac-
107, Ljubljana ob 21. uri - na osrednjemu plesišču Dean 
On The Mike in Dr. Silvano DJ, na manjšem plesišču pa 
projekt Vever'ca Allstars, v katerem se bosta spopadla 
DJ Strela in Tej D). " Brucovanje in Leeloojamais - Škof-
ja Loka - vse se bo začelo s krstom na Mestnem trgu ob 
19. uri in nadaljevalo v Kristalni dvorani z brezplačnim 
koncertom skupine Leeloojamais. 
29. io. • Ansambel Vita - java Hiša glasbe v Lescah - ob 
20. uri. 
30. 10. 3 jubilejni koncert ansambla Modrijani z gosti -
športna dvorana Železniki ob i8. uri - ob peti obletnici 
delovanja bodo Modrijani predstavili novo zgoščenko, na 
koncertu pa bodo sodelovali tudi ansambel Mladi Dolen-
ci, Štirje Kovači, Spev in ansambel Brar^eta Klavžarja. 
Program bodo povezovali Tone Vrabelj ter strašna Jožeta. 
31. lo. * Noč čarovnic s frizerko Urško - Rondo Bar Kranj 
ob 19. uri • Pimpkin Night2 - java IHiša glasbe v Lescah 
- večer techna in hous ritmov z različnimi DJ-ji. Začetek 
ob 22. uri. • Ministry of Sound - Club Escape, Celje, ob 
22. uri - Prvovrsten event bosta začela residenta v ciubu 
Escape, Mr.Dean in Om. Prehod od preambule noči do 
začetka klimaksa bo v funky disco house stilu odigral 
Zheic Kovach, legendarni slovenski DJ, ki je sredi go-ih 
let soustvarjal nepozabne evente Daphne @ klub Tre-
zor. Na ogenj strasti bomo naložili, ko bo gramofone 
prevzel crew kluba Ministry of Sound. Prvi bo zaropotal 
Wally Lopez. Njegove avtorske pesmi in session epo-
peje so z navdušenjem spremljali svetovno uveljavljeni 
DJ-i, kot so: Erick Morillo, Danny Tenaglia, Francesco 
Farfa in Steve Lawler, ki je dejal; "He is the Man of the 
Moment." V nadaljevanju večera in naproti jutranjim 
uricam bo Wallyja zamenjal Elite Force. Elite Force je 
projekt ustvarjalca sHack-a, ki je od leta 1995 v house 
vztrajno uvajal breaks, lomljen ritem. Po mnenju kluba 
Ministry of Sound je projekt Elite Force najboljše produ-
centsko delo leta 2004. Več na www.soundex.si/mos. 
3.11. • Četrtkanje - Cafč Manana, Kranj - pozibavali se 
boste v ritmih DRUM'N'BASS-a, za katere bosta skrbela 
JAMirko in Sista. 

7. • 21.11. • 8. mednarodni festival Break 2.3. • festival se 
strukturno umešča med tiste, ki so namenjeni razisko-
vanju novih in novejših umetniških izrazov in sodobnih 
topik. Več na www.break-festival.org. 
io. -14.11 • i6. Liffe - Ljubljana -16. ljubljanski medna-
rodni filmski festival bo postregel s številnimi tujimi in 
domačimi gosti, ustvarjalci, ki bodo razložili, zakaj so se 
lotili filma in z vami delili filmske izkušnje. Več na 
www.Ijubljanafllmfestival.org 

Prvi glasek Gorenjske 

Jutri se bo ob 18. uri v Gledališču Toneta Čufarja na Jese-
nicah začela tradicionalna prireditev Prvi glasek Gorenj-
ske 2005, ki jo Radio Triglav Jesenice pripravlja že od leta 
1997. Strokovna žirija je med pevskimi talenti 2 vse Go-
renjske izbrala dvanajst nastopajočih, ki bodo peli ob 
spremljavi skupine Tramvaj. V kategoriji od pet do vključ-
no deset let starosti bodo nastopili Armin Majetič z Jese-
nic, Flora Ema Lotrič iz Kamne Gorice, Vid Jeraša z Jese-
nic, Anja Bajželj iz Kamne Gorice, Lana Valjavec iz Be-
gunj in Špela Strgar iz Bohinjske Bistrice. V kategoriji od 
enajst do vključno štirinajst let pa bodo peli Petra Čebulj 
iz Radovljice, Anja Antolič z Brezij, Amina Majetič z Jese-
nic, Nika Kristan z Bleda, David Dekič z Bleda in Ema 
Demšar iz Gorenje vasi. Nastopili bodo lanski "prvi 
glasovi", večer pa bo popestrila Čarovnica Lili. U. P. 

PlAi!NE VSTOPNICE 
MKC PRI RDEČI OSTRIGI, Ško^a Loka 

petek, 4. november, ob 22. uri 

predstavlja belgijsko glasbeno skupino 
vstopka:500sit 

devet mladih glasbenikov iz Antvverpna 

P o i l j i sms z g e s l o m H U M B • 0 3 1 / 6 ? 1 1 1 1 • v SREDO, 2.11. žrebamo 3 
p r e j e m n i k e brezplačne vstopnice. Nagrajenci b o d o obveSčeni z s m s - o m , 
vstopnice pa prejmejo pred z a f e t k o m koncerta Pri rdeti ostrigi. 

PRI REKLAMI 
JE TEMPO HITREJŠI 
Igor Nola je hrvaški producent. Ukvarja se s s n e m a n j e m reklam, tudi za tuja podjetja, kar pove, da je 
v svojem poslu zelo dober. Tokrat je snemal reklamo v Tržiču, Bohinju in na Jezerskem. 

S
redišče Tržiča je 
bilo deloma zapr-
to. Po mestu je 
bilo kup tovornja-
kov in ljudi z wal-

kie talkiji. Ob cestni svetilki 
so snemali dva otroka, kako 
lomita ledene sveče. No, 
niso bile ravno prave. Pov-
sem preprost prizor, ki pa je 
zahteval ogromno ponovi-
tev. Dve kameri, luč, veliko 
drugih pripomočkov in lju-
di, za katere ne bi vedel, kaj 
so pravzaprav počeli. Pov-
sem majhen prizor, skoraj 
nič scene in kratek čas sne-
manja. Prizori so bili občut-
no krajši od filmskih. 

Najbolj je situacijo obvla-
doval Igor, hrvaški produ-
cent. Zakaj je izbral ravno 
Tržič, Bohinj in Jezersko? 
Tržič so izbrali zaradi dobre 
pozidje in ker lahko snema-
jo kacire s hriba. Pravi, da so 
gore fenomenalne. Od 'tam 
gor' vse izgleda zelo lepo. 
Tudi zaradi svoje čistoče. 
Pravi, da morajo posneti tii 
verzije. Eno z naslovom viso-
ke gore, kjer je vse čisto in 
neomadeževano, drugo, ki 

se imenuje Italija in je ro-
mantična ter strastna, tretjo 
pa na temo jezera. Podobno 
kot visokogorje, ampak bolj 
spominja na vodo in zaSdto -
okolja. Produkta v spotu ne 
bo nikjer. Pomembne so 
barve in asociacije. Visoko-
gorje je vse v zelenem in be-
lem. To se dogaja v Tržiču. 
Italija je vsa v rdečem. Jezer-
ska vinjeta pa je vsa v mo-
drem. To pa so snemali v 
Bohinju. 

"Danes smo posneli šest 
kadrov. Vsi so asociacije prej 
omenjenih variant. Mati z 
dvema otrokoma v vrtu, 
mati, ki gleda v oblake nad 
Tržičem, dva otroka, ki lomi-
ta ledene sveče iz ulične luči. 
Asociacija na čistočo in 
sneg. Zato smo izbrali Tižič. 
Vse gre po načrtih, občina 
dobro sodeluje. Smo jim 
hvaležni, da so nas sprejeli," 
je povedal Igor. 

Reklama se bo najprej vr-
tela v Angliji, Severni Irski 
in Islandiji. Snemali so jo 
šest dni, v dveh državah in 
šestih različnih mestih. Na 
projektu je delalo 110 ljudi. 
"V principu ni nobene razli-
ke, le reklama je krajša in 

Reklamo včasih snemajo več dni, v različnih državah in 
mestih* 1 Corenjskega gUsa 

tempo je hitrejši," razloži 
razliko med snemanjem re-
klame in filma. Reklamo 
pripravljajo dva meseca. 
Končnega produkta bo tri-
krat po minuto. Pove še, da 
tujci zadnje čase kar precej 

snemajo pri nas. Pravi, da 
imata Slovenija in Hrvaška 
podobne cene za snemanje. 
"Angleži pridejo k "nam 
predvsem zaradi odličnih 
lokacij in vrhunske ekipe," 
še doda. 

ZA MALE IN VELIKE OTROKE 
Minul i konec tedna so najmlajš i , tisti malo starejši otroci ali pa le otroci po srcu ugotovili, da lahko 
prosti čas preživijo tudi brez televizije in računalnika. N a Gospodarskem razstavišču je namreč 
potekal že 4. Festival iger. 

N i n a Valant 

Ideja festivala je nastala 
po vzoru tujih festiva-
lov z namenom druže-
nja. Organizatorji se 
trudijo privabiti čim 

večje število ljudi in jim pri-
kazati najnovejše igre, ki so -
pohvalno - v veliki večini v 
celoti prevedene v slovenski 
jezik. Obiskovalci so lahko 
izbirali med najnovejšimi 
namiznimi družabnimi ig-
rami, zbirateljskimi tekmo-
valnimi igrami s kartami in 
namiznimi strateškimi igra-
mi s figuricami. Če katere iz-
med iger niso poznali, so 
jim jo prijazno predstavili 
animatorji. 

Prvi dan Festivala iger so 
otrokom iz slovenskih vrtcev 

in šol običajen dan spreme-
nili v zabavnega in kljub vse-
mu tudi poučnega. Igre so 
narejene tako, da morajo 
otroci zraven dobro opazova-
ti, imeti včasih mimo roko. 

uriti spomin, primerjati stva-
ri med seboj. Verjetno je 
marsikdo od otrok prišel do-
mov in pocukal svoje starše 
za rokav, da želi imeti novo 
igro. V času Festivala se jih 

Obiskovalci so aktivno sodelovali in tudi tekmovali. 

je dalo kupiti s popustom in 
zanje odšteti od dva pa vse 
do 15 tisoč tolarjev. 

V soboto, ko sem festival 
obiskala sama, se je na pri-
zorišču trlo mladih in starih, 
željnih igranja. V Sloveniji je 
to zaenkrat edini dogodek, 
kjer se lahko otroci in tudi 
odrasli igrajo z velikim števi-
lom različnih zabavnih in 
zelo kakovostno ter estetsko 
izdelanih namiznih družab-
nih iger. Zanimivo je to, da 
vsi obiskovalci lahko pri ig-
rah aktivno sodelujejo in 
tudi tekmujejo. 

Ko ne boste vedeli, kaj po-
četi, se ne usedite pred raču-
nalnik ali televizijo. S prijate-
lji raje odigrajte družabno 
igro pa tudi, če je to le dobri 
stari Človek ne jezi se. 

http://www.soundex.si/mos
http://www.break-festival.org
http://www.Ijubljanafllmfestival.org
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Po vsestranskem naravo-
Ijubcu Dariu Corteseju, pis-
cu pred dnevi predstavljene 
knjige Divja narava na kva-
drat, ima vsaka jesen v sebi 
veliko pomladnega, pomla-
danskega. O Dariu in knjigi 
več naslednjič. Je pa minulo 
soboto, v običajno pustem 
mestnem središču Kranja, 
izgledalo pomladno. Kot da 
bi zaradi pomladnega utripa 
in čudovitega zgodnje jesen-
skega vremena vsi prišli v 
mesto. Bilo je enostavno lepo 
videti živahno mesto in raz-
položene ljudi. Vse od župa-
na navzdol. Bolj zaradi priza-
devanja "&a Roka" kot pa za-
radi naključja, ker ta le niso, 

in rdečo zvrst, "couvee". Ve-
trc je nosil vonj sveže kuhane 
jote in še ministru za zdravje 
bi se nasmejalo ob toliko pri-
jetne energije. Prvi smo doži-
veli tudi mestno novost. Žu-
pan Mohor Bc^taj je za tre-
nutek odložil kozarec prijet-
nega vinca in se dal usesti na 
kočijo z imenom Viktorija, ki 
jo je v Kranj pripeljal Janez 
Petemel iz Radovljice. Koči-
jaž Anton Bizjak, stari maček 
tovrstnega posla je prignal 
dva iskra konjiča, lipicanca, 
kobili Montauro in Slavino, 
ki sta k Petemelovim prišli iz 
Lipice. Sodeč po kočiji bo 
mesto dobilo bolj dunajski 
videz. Janez Petemel, ki bo 

gorenjskega urbanizma ni 
bU pravi naslov, ko smo po-
gledovali proti zanemarjeni 
Elitini fesadi in Francetu Pre-
šemu, ki sta mu družbo dela-
la grd zabojnik in umazan 
kombi. Z veseljem pa je 
Sanc, vaterpolist kranjskega 
Triglava, generacije Vinka 
Sorlija, Vikija Mohoriča, An-
dreja Čolnarja,... čestital 
abrahamu Francu Kuharju -
Kuhiju, vaterpolistu legen-
darne in zvezdniške ekipe iz 
časov prve Yu lige, generacije 
Janeza Sveglja, Iztoka Kra-
šovca, bratov Malavašič, vra-
tarja Tuga,... Ja, hm, spomi-
ni, ko začno polt in emocije. 
Lahko bi nastal film! Tega, 

Mirko Bodiroža 

je malce bolj mrko zrl v dne-
ve, ki mu prihajajo naproti. 
Po petih letih se poslavlja od 

Corazd Krajnik in Kuhar - Baba Kuhi 

Mohor Bogataj, kočijaž Anton Bizjak in Janez Petemel 

kajne, se je zgodilo prijetac 
dopoldne tudi pred mestno 
katedralo, pred cerkvijo sve-
tega Kancijana in njegovih 
tovarišev na Glavnem trgu. 
Le da je bila žal za turiste in 
meščane cerkev zaprta. Zaži-
velo je pred gostilnico Šink, 
ki vse bolj dobiva novo vsebi-
no. Rok Zaplotnik, fra Roko, 
se z energijo proti vetrn tmdi 
vpeljati vinski bar. V ta na-
men se meščanom in ljubite-
ljem slovenske vinske kaplji-
ce dogajajo sobotni degusta-
djski dopoldnevi. No, za ne-
katere tudi popoldnevi. To-
krat se je, tretji po vrsti, pred 
Šinkom predstavil prijatelj 
Gorenjske, vinski as Valter 
Sirk iz Višnjevika, vasi, kjer 

odslej skrbel za tovrstno 
mestno dejavnost, namerava 
preskrbeti še zaprto kočijo, 
konec leta pa dobi še kobili iz 
kobilarne Karadžordevo v Sr-
biji. Valter je odprl novih ste-
klenic, otroški vrvež ni motil 
prav nikogar, eni so odhajali, 
drugi prihajali, tretji so se za-
sedeli in se niso dali motiti, 
čeprav obteženi s cekarji pol-
nih sveže zelenjave. Haha,... 
Mimo sta prišla tudi Andreja 
in Jelko Kacin in umi Rok 
jima je brž natočil Sirkov ca-
bemet. Na zdravje jima je 
bolj na daleč zaželel tudi žu-
pan, a se novoizvoljeni pred-
sednik LDS ni zmedel. Poli-
tična nesogl^ja pač ostajajo, 
lokalne in županske volitve 

Danica in Franc Nadižar 

tako emotivnega v Kranju ni 
več. Vse je bilo okoli športa, s 
športom. Naš drugi dom je 
bil na stadionu. In vsi smo se 
v en glas drli Triglav, Triglav. 
Za vaterpoliste, za košarkar-
je, za plavalce,... Nosile so se 
rifle, wrangler, kdor je imel 
"leviske" in copate AH Star, je 
bil glavni šminker. In mi 
nnlajši, smo jih gledali kot bo-
gove. Franc Kuhar, včasih 
doma v Valjavčevi ulid, v naj-
bolj nenavadni in športni uli-
d Kranja, je bil del te športno 
družabne in prijateljske 
zgodbe mesta. Pred dnevi, ko 
je povabil družino, sestri in 
brata, sošolce ter prijatelje, 
skupaj se veseliti v Vilo Bello, 
se nam je prenekaterim oro-

Abraham Slavko 

j al" pravi Abraham, so mu 
prijatelji pripravili pravi prav-
cati film za naslovom Baba 
Kuhi. Indijske plesalke so 
vnesle orientalske energije in 
Babo Kuhija smo spoznali še 
skozi drugačno stran. Slavko 
Vidic v podobi Abrahama je 
bil izjemen, kot je moral biti, 
ko je prevzemaj "vajeti" pred-
sednika uprave Iskraemeca 
iz rok prezgodaj umrlega 
Nika Bevka, s katerim je 
Franc Kuhar obredel skoraj 
cel svet, tudi arabskega. So-
šolci pa so Kuhiju pripravili 
"study key's " z naslovom 
Magisterij življenjskih in po-
slovnih znanosti. Pred ostro 
ekipo, direktorjev Indijske 

saj. Izjemno sosedsko vlogo 
pa sta odigrala dr. Marjan 
Žura, včasih košarkar Trigla 
va, in žena Lili Gantar Žura 
včasih košarkarica Triglava 
Smeh je bil zaradi lutke, ki je 
nosila darilo in zaradi zgod' 
biče, ki se je zgodila ob naku' 
pu le-te v "sex shopu". "Ve-
ste, gledam samo, hm, no ja, 
za prijatelja za darilo, ne 
zame, kupujem lutko,...." je 
razlagala prva zdravnica kla-
pe. Lili Gantar, zdravnica v 
dežurni ambulanti Kranja. 
Zdravnika tiste noči ni potre-
boval nihče. Bolelo nas je le 
od smeha. V družbi sina Ga-
bra, ki je proti jutru igral in 
pel na glavnik, hčerke Petre 

Marjan in Lili Žura 

Vile Belle in se z znanjem ter 
novimi idejami seli v gostišče 
Tabor. Srečno! Čestitke in 

Družina Kuhar 

firme Cook Good Fast Coun-
ters Ltd., s sedežem v Bom-
baju, je moral za lepe denar-
ce kupiti tehnološko zaostalo 
podjetje analognih števcev. 
Ob uspešnem nakupu so mu 
prijatelji poveznili magistrski 
cilinder in se smejali do solz. 
Corazd Krajnik, včasih pod-
jemik, zdaj zagrizen jadr^ec, 
je odigral sindikalnega pred-
stavnika in mu v imenu kup-
ljenega "Ltidija" izročil iz-
jemno darilo. Hrastov bon-

in žene Alenke, zagotovo 
prve plesalke noči, je abra-
ham Baba Kuhi poskušal 
upihniti svečo na torti. Svečo, 
ki se je ne da upihniti. Kot se 
ne bo dalo pozabiti sporni- ' 
nov na mladost, poslovnih 
uspehov in padcev, spomi-
nov kar tako, na dobro vino, 
lepe slike, skulpture, še lepše 
rože,,., Kuhi jih ima veliko. 
In je fejst fant! In bo praznik 
spominov, spominjanja. So-
lz in nasmehov! 

Valter Sirk 

se rojeva najboljša rebula. Na 
Valterjevo novo, grafično 
zelo moderno in drzno vin-
sko etiketo smo se že navadi-
li. Sončno obsijani, s pogle-
dom na čudovito cerkveno 
pročelje, nismo okušali mo-
šta, ampak dve mlajši, sveži 
beli vini in obe Terezi, belo 

Andreja In Jelko Kacin, Rok Zaplotnik 

pa se vse bolj bližajo. In po-
tem smo spraševali, katera je 
bolj navihana. Brina ali Zoja. 
Ponosna dedek in babica Da-
nica in Franc Nadižar - Sanc, 
sta v enak nasmeh pritrdila 
Brini, hčere Katjuše, Petrina 
Zoja pa se ni dala zbuditi. 
Franc Nadižar, alfa in ornega 

silo oko ob pogledu na čmo-
belo sliko vaterpolskega mo-
štva, del katerega je bil tudi 
Kuhi. V testu pečeno šunko 
je zarezal Mirko Bodiroža in 
dolg večer, ki je postajal vse 
krajša noč, se je začel. Vsi do-
brih misli, širokega nasmeha 
in prijetne energije. Le Mirko 

Barbara 

darila so polnila prostor. 
Franc Kuhar, ekonomist in 
po novem, za darilo verjetno 
ne, dan uprave zadolžen za 
prodajo in povezana tuja 
podjetja v Iskraemecu, se je v 
maniri dobrega govorca za-
hvalil družini in povablje-
nim. Še preden ga je "obha-

Vinotekil iu 
vinotoč KK\\j 
(V.vVrt ShmfUi Alglirjil \i ihirši uill 
proda ja ločenih in 
biilcIjCiiilnin. 
(Lirilnvjia proi i rania in 
pršu ta Mil' 

Pred nakupom je obvezna 
brezplačna degustacija 
Delovni čas: 10-17, petek 10-18, 
sobota 9-12, telefon: 23439-39 

USTNI PARKIRNI PROSTOR! 



Z A K R A T E K Č A S 

Avlor karikature: Natala Colja Obiako 

Drage bralke in bralci, vabi- smešnicami bomo enkrat na HUMOR pošljite na naslov: 
mo vas k sodelovanju. Med mesec izbrali najboljšega in Valerija Povšnar Kavčič, Co-
prispelimi vici, karikaturami, ganagradili z lepim darilom. renjski muzej, Tomšičeva 44, 
aforizmi, stripi in drugimi Vaše prispevke za rubriko 4000 Kranj. 

TISOČ UGANK 

ZA ODRASLE 
Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Vaša na-
loga je, da ugotovite pravi-
len odgovor in nam ga po-
šljete najkasneje do torka v 
prihodnjem tednu na SMS 
pod šifro uganka, pripišite 
rešitev -1- ime in priimek na 
številko 031/69-11-11, ali po 
pošti na Gorenjski glas, 
Zoisova 1, 4000 Kranj, s 
pripisom za 'Tisoč ugank 
za odrasle.' 

Bi^na, gola, 
dneve, noii, • -

vnemar puščena, 
dokler drži. 

Izžrebali in nagradili bomo 
dva pravilna odgovora 
(enega, ki ga bomo prejeli 
preko SMS in drugega, ki 
ga bomo prejeli po pošti). 
Po novem bomo podarili 
po dve vstopnici za kranj-
ski bazen. Pravilna rešitev 
uganke iz prejšnjega tedna 
se glasi: nalivno pero, 
svinčnik. Med pravilnimi 
odgovori na prispelih do-
pisnicah in med sms-ji pa 
smo izžrebali Metko Rutar 
Piber in Filipa Berglja. 

^ v e i r e N i S o Z A 

P i t ' 9« f^i e c e i c -

TANJA ODGOVARJA IN RAZKRIVA SKRIVNOSTI SANJ 

"jesen življenja" 

Draga Tanja, obračam se na 
vas, da mi poveste, ali me 
sploh še čaka kaj lepega. Še 
malo pa hom stara 60 let in 
se bojim, da se moja pot kon-
čuje. 

V življenju vam vidim še 
zelo veliko sprememb. Ni-
kar ne mislite, da je s tem, 
ko korakate v jesen življenja, 
vsega konec in lahko čakate 
še na starost in z njo pove-
zane tegobe. Želja, da bi se 
vselili v hišo, se vam izpolni 
v roku dveh let. Pomagal 
vam bo nekdo, ki ste ga do-
bro poznali, a se je prekinil 
stik zaradi ne toliko po-
membnega nesoglasja. A 
trma z obeh strani je naredi-

la svoje in lahko je minilo 
tudi že deset let, odkar sta 
imela zadnji kontakt. Zelo 
boste presenečeni tudi zara-
di spoznanja, da čustva, 
tako z vaše kot z njegove 
strani še niso ugasnila. Za-
radi otrok in vnukov se veli-
ko preveč obremenjujete. 
Nihče od njih nima poseb-
nih težav, in jih tudi ne bo 
imel. Pomagajte jim še na-
prej, a postavite mejo, saj 
ne smete na račun dobrega 
drugim, delati škodo sebi. 
Zdravstveno se boste poču-
tili veliko bolje, kot zadnje 
čase. Morate vedeti, da ima-
te za seboj kar težak opera-
tivni poseg in je potreben 
določen čas, da se vam vse 
uredi tako, kot je treba. 
Upoštevajte nasvete zdrav-

nika in ničesar se nimate 
bati. Strah je neutemeljen. V 
jeseni življenja vam želim 
vse najlepše. 

"Zaljubljena" 
Prosim, da mi pomagate z 
nasvetom, saj ne vem več, kaj 
naj naredim. S fantom sva že 
pred dvema letom prekinila 
zvezo, sedaj sva še vedno sku-
paj, a se zopet približuje ko-
nec. Kaj je narobe z menoj, 
saj mislim, da sem še vedno 
zaljubljena vanj. 

Ljubezen je težka stvar. Pri-
zadene nas lahko samo ti-
sti, ki ga imamo radi, saj to 
veš. Ne, nisi zaljubljena 
vanj, ampak se le bojiš 
ostati doma. Dokler ne boš 

razčistila razmerja, ki ga 
imaš z njim, ne moreš pri-
čakovati, da spoznaš prave-
ga princa svojih sanj. Veš, 
da ponavlja vedno iste na-
pake, boji se kakršnekoli 
obveze, in zna biti zelo ne-
sramen do tebe. Veš, to pa 
ni ljubezen, vsaj prava ne. 
Ljubezen je nekaj lepega, 
ne pa bolečina in vedno 
znova razna oproščanja in 
moledovanja. Zbrati boš 
morala ves pogum In se ni-
koli več vrniti v tako zvezo, 
kjer samo daješ in nič ne 
dobiš. Kot vidim, si mno-
gim zelo všeč, in še zdaleč 
ni strahu, da te ne bi nihče 
maral, tako kot misliš. Že 
na koncu leta te vidim zelo 
srečno tako v ljubezni kot 
tudi drugod. Imej se rada. 

HOROSKOP 
TANJA in MARICA 

Oven (21.3. • 214.) 
čeprav ste trdno prepričani, da imate veliko zalogo en-
ergije, bi bilo prav, da si privoščite počitek in se 
posvetite le sebi. Zaradi tega vam ne bo trpelo delo, pa 
tudi na čustvenem področju zaradi tega ne bo nihče 
prizadet. Presenetile vas bodo novice. 

Bik (22.4. • 20.5.) 
Ves teden boste iskali različne odgovore. In že ko jih 
boste našli, boste takoj dobili tudi nova vprašanja. 
Vrteli se boste v krogu dvomov in boste razpeti med 
domišljijo in resničnostjo. S pogovorom na štiri oči ne 
smete predolgo odlašati. 

Dvojčka (21.5. - 21.6.) 
Prvi dnevi v tednu ne bodo najboljši za večje spre-
membe. Raje počakajte do sredine tedna in šele nato 
pojdite v akcijo. Načrt vam bo v celoti uspel. V ljubezni 
ne boste zadovoljni le z avanturo, kar boste dali tudi 
jasno vedeti. 

Rak (22.6. - 22.7.) 
v ljubezni boste kar se da zadovoljni, saj se že dolgo 
časa niste počutili tako sproščeno kot zadnje čase. V 
svoje odločitve boste docela prepričani, zato lahko 
pričakujete pozitivne spremembe na poslovnem po-
dročju. 

Lev (23.7. - 23.8.) 
Hoteli boste izpeljati več stvari naenkrat, a v celoti vam 
ne more uspeti, kar boste že na začetku vedeli sami, a 
kaj ko ne znate popustiti. Na čustvenem področju 
boste prišli do določenih spoznanj, kar vam bo zbistri-
lo pogled. 

Devica (24.8. - 23.9.) 
šele na koncu'tedna boste spoznali, oziroma se 
zavedali svojih napak, ki ste jih hote in nehote sprožili. 
Prizadeli ste druge in razočarali sebe. Ker ne poslušate 
dobro, vam pride do besednega nesoglasja in se obre-
menjujete po nepotrebnem. 

Tehtnica (24.9. - 23.10.) 
čeprav to ni v vaši naravi, boste v domačem okolju 
hoteli prevzeti glavno vlogo. Ob spoznanju, da se ni-
hče ne bo pritoževal, se boste dobro počutili in boste 
dobili še več elana za naloge, ki so pred vami. Vse je 
enkrat prvič. 

Škorpijon (24.10. - 22.11.) 
Ponudila se vam bo zelo dobra poslovna priložnost in 
kar verjeti ne boste mogli, da se je tudi vam končno 
nasmehnila sreča. Dali boste vse od sebe in marsikdo 
bo presenečen nad vašimi rezultati. Vse to pa bo le 
odskočna deska za naprej. 

Strelec (23.11. - 21.12.) 
Novice, ki jih boste prejeli, vas bodo najprej šokirale in 
Šele čez nekaj dni boste imeli lahko jasen pogled nad 
situacijo. Tudi pogovor z nevtralno osebo, vam bo 
zelo pomagal pri pomembni odločitvi. Na koncu bo 
vse dobro. 

Kozorog (22.12. - 20.1.) 
v ljubezni boste uživali in izkoristili vsak trenutek za 
romantiko in zbliževanje odnosa. Zadovoljni boste kot 
že dolgo ne. Poslovno pa se vam bo zataknilo, saj 
boste v delovni projekt vložili res premalo truda in 
časa. 

Vodnar (21.1.-19.2.) 
Zopet boste imeli več izdatkov kot prihodkov, zato se 
kar pripravite na posledice, ki tokrat ne bodo preveč 
ugodne. Na čustvenem področju se boste morali 
konkretno le odločiti, kam vas pelje pot, naprej ali 
nazaj. 

Ribi (20.2. - 20.3.) 
Tako duhovno, osebno ali pa poslovno boste imeli v 
tem tednu veliko izzivov. Vse to vam bo pogodu, saj 
ste človek akcije in vedno radi spoznavate nove stvari 
in si znate vzeti čas za tisto, kar vas veseli. 



N A G R A D N A K R I Ž A N K A 
Gorenjska^ Banka 

Banka d posluhom 
Ob svetovnem dnevu varčevanja vsem ugankarjem 

poklanjamo nagradno križanko. 

ELEKTRONSKA BANKA - LIN K 
Se strinjatCf da nam hiter življenjski tempo krade preveč 
dragocenega časa. Tudi pri bančnem poslovanju je tako, zato vam 
ponujamo rešitev. ELEKTRONSKO BANKO LINK, ki ne pozna 
delovnega časa in se popolnoma prilagaja vašemu življenjskemu 
ritmu. 
Vabimo vas, da izpolnite "Zahtevek za odobritev uporabe 
elektronske banke Link". ki ga dobite v katerikoli ekspozituri 
Gorenjske banke. Izpolnjen zahtevek oddajte v ekspozituri, ki vodi 
vaš osebni račun. Izberite ustrezno identifikacijsko sredstvo in v 
dogovorjenem roku vas bomo glede na izbiro varnostnih sredstev 
povabili v banko, da boste prevzeli vso potrebno opremo, ali 
pa vam bomo vse potrebno postali na dom po pošti. 
Vse dodatne informacije dobite na vseh bančnih okencih, na naših 
spletnih straneh: wwrw.gbkr.si, po telefonu o 4 / 2 0 ? - 4 3 - n , ali prek 
elektronske pošte: skrbnik.Iink@gbkr.si 

Pet pravilnih rešitev bomo nagradili 
In sicer: 
1. nagrada: 20.000,00 SIT 
2. nagrada: 15.000,00 SIT 
3. nagrada: 10.000,00 SIT 
in dve praktični nagradi. 

mailto:skrbnik.Iink@gbkr.si


DRUŽABNA KRONIKA 

VOL ALI TELICA 
V Kranju smo preživeli že peti Oktoberfejst, si ogledali razstavo skodelic, na mariborskem koncu pa 
so izbrali simpatičnega Fanta podeželja, drugi spremljevalec pa je iz Škofjeloškega konca. Obeta pa 
se dan reformacije, dan mrtvih in potem dan, ko nam letne pnevmatike zamenjajo za zimske. 

Na pobudo lončarke Barbe 
Štemberger Zupan, Id je žele-
la industrijski skodelici vdih-
niti dušo, so konec oktobra v 
Galeriji Prešernove hiše v Kra-
nju odprli zanimivo razstavo 
skodelic Razlidii motivi, raz-
lične tehnike, odsev duše 
ustvarjalcev dejansko dajo 
skodelicam drugačen odsev. 
Na razstavi industrijska sko-
delica se zrcali ustvarjalnost 
akademskih slikarjev Vinka 
Tuška in Zmaga Puharja, li-
kovne pedagoginje Eve Puhar, 
kiparja Roka Bogataja, grafič-
ne oblikovalke Biserke Ko-
mac, arhitektke in pesnice 
Ajde Balderman Baliž, arhi-
tektke Martine Tomšič, pisate-

ljice in lončarke iHgenije Si-
monovič, amaterske slikarke 
Vide Štemberger, keramika 
Nika Zupana in zgoraj ome-
njene pobudnice Barbe. Raz-
stava je prodajna (do 2. no-
vembra), da pa nekomu kavo 
ali čaj postrežeš v skodelici 
Zmaga Puharja ali Ifigenije 
Simonovič je pa tudi posebno 
veselje. 

Od skodelic pa k plastičnim 
kozarcem, ki so bili na Okto-
brfejstu polni piva. Pogrešali 
smo prsate natakarice, ki nosi-
jo po deset 'krigel' v eni roki, a 
smo se zadovoljili z nastopom 
neutrudnih žurerjev Mambo 
Kingsov. Najbolj zveste obože-
valke skupine so prišle že v 
zgodnjih večernih urah in v 
prvih vrstah vztrajale do za-

dnje pesmi, mladina pa se je 
pač zabavala po svoje. Mambo 
Kingsi so z repertoarjem pes-
mi zadovoljili tako ljubitelje 
Cece kot Oliverja Dragojeviča, 
pa tudi prijatelje skupine Ato-
mik Harmonik. Organizator 
je poskrbel, da so obiskovalci 
Oktoberfejsta na Primskovem 
lahko sodelovali v številnih na-
gradnih igrah, nekaj pa so jih 
podelili kar na licu mesta. 

Rekreativcem pove kratica 
SAM veliko. Drugim lahko 
razložimo, da gre za Slovenski 
alpski maraton, ki ga poznajo 
tudi v tujini. Iztok Boltez je 
eden glavnih mož, ki skrbi za 
organizacijo SAM-a. Ampak 
pred nekaj dnevi se je z dvoriš-
ča njegovega kranjskega pod-
jetja valH dim. Pekli so vola, če-

prav se je postavljalo vpraša-
nje, ali morda le ni telica. 
Praznovali so novo, prenovlje-
no podobo podjetja. Krajšo 
slavnost je voi l Kondi Pižom, 
ki je potem zvečer nastopal s 
Fato v Cerkljah, večino ostalih 
povabljenih gostov pa smo v 
poznih večernih urah srečali 
nekaj metrov više, na že omê  
njenem Oktoberfejstu. 

In da ne pozabimo še na iz-
bor najlepš^a dekleta in fan-
ta podeželja. Tokrat so gorenj-
ske barve zastopali 18-letna 
Barbara Gantar, 19-letna Kata-
rina Debeljak in 22-letni Luka 
Petemel (iz Gorenje vasi), ki 
se mu je uspelo prebiti najviš-
je. Postal je drugi spremljeva-
lec Fanta slovenskega podeže-
lja 2006. 

"Vsak čopič naredi drugačno črtico," je razlagal Vinko 
Tušek Andreji Stanovšek ./Foto AienkiBtun 

Oče pic in solat, dr. Figa in še česa v Kranju, Hotemažan Fran-
ci Gorjanc, je prišel na ogled skodelic s prijatelji./foto Aimkisran 

• J 

k J 
Ravnateljica Gorenjskega muzeja Barbara Ravnik Teman, Bar-
ba Štemberger Zupan in Ajda Balderman Baliž. / fou: Aieniia emn 

Kondi Pižorn je Iztoku Boltezu dal možnost, da prvi preizku-
si okusnost pečenega mesa. /Foto:!!̂ !̂ )!!! 

Oktoberfejst so obiskali tudi družinski člani in oče družine, 
kranjski župan Mohor Bogataj. / fom: Tim Doki 

Le o čem razpravljata Beti Valič in Beno Fekonja? O šestem 
Oktoberfejstu? / foto: Tma DoVI 

VRTIMO GLOBUS 
Halle ima šest prstov 

Na spletu s o se pojavile fotografije Hal-
le Berry, ki razkrivajo, da hollywoodska 
lepotica le ni popolna. Paparaci s o jo 
ujeli med običajnim sprehodom v "ja-
ponkah", ob natančnem pogledu na nje-
ne noge pa ugotovili, da Ima na desni 
nogi šest prstov. Nejeverneži menijo, da 

gre za medijsko potegavščino, njeni oboževalci pa upa-
jo, da bo imefo nenavadno razkritje podoben vpliv kot 
razgaljene prsi, za katere je temnopolta igralka po osvo-
jitvi Oskarja dejala, da so ji pomagale osvojiti zlati kipec. 

Sienna se seli v Ameriko 
» 

Sienna Miller je zaradi razpada zveze z 
Judom Lawjem, ki jo je prevaral z varu-
ško, postala ljubljenka rumenih medijev. 
Potem ko s o se strasti med igralcema že 
pomirile, s o se tabloidi razpisali o Sienni-
nem domnevnem razmerju s kolegom 
Danlelom Cralgom, kar je britansko igral-

ko dokončno pregnalo v tujino. Siennina mama je pove-
dala, da si hči želi bolj mirno življenje, stran od medijske 
norije, zato se seli v ZDA. Selitev bo dobra tudi za njeno 
kariero, saj je ameriška filmska industrija najmočnejša. 

Bogati Donald uživa v seksu 

Donald Trump je minulo nedeljo na pri-
reditvi Learning Annex v New Yorku v 
eni uri zaslužil kar milijon in pol ameri-
ških dolarjev. Kljub v i sok im cenam 
vstopnic se je na predavanju nepremič-
ninskega velikana trlo znanja željnih po-
slovnežev, ki so hoteli nasvet, ki stane 

astronomskih 25.000 dolarjev na minuto. Kar se tiče za-
sebnega življenja, pa je soprog noseče Melanije Knavs 
razkril, da je še vedno zelo spolno aktiven in ne potrebu-
je čudežne tabletke. "Prijateljem vedno pravim, da niso 
s pravo žensko, če potrebujejo viagro," dodaja bogataš. 

Celine hoče oskarja 

Celine Dion, ki zadnja leta nastopa v Las 
Vegasu, že razmišlja o tem, kaj bo poče-
la po izteku pogodbe. Kanadska pevka si 
nadvse želi še enega otroka, rada bi po-
stala tudi filmska zvezda. V 90-lh letih je 
nastopila v dveh televizijskih serijah, 
zdaj pa hoče vlogo v filmu. Ambic iozno 

dodaja, da čaka le še na pravi scenarij, da bo lahko po-
kazala svoj igralski talent, ki ji bo prinesel oskarja. 

Maja Pušnik je 23-letna študentka organizacijskih ved v 
Kranju. Rada poje, včasih pa za svojo dušo napiše tudi 
kako pesem. Morda nekoč celo izda zb i rko. /FOIO RM. DOM 


